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1. Úvod 

V současné dynamické ekonomice a globalizovaném světě je pro podniky stále těžší 

udržet si svou pozici v konkurenčním prostředí. A právě otevírání nových trhů a s tím 

související konkurenční boj, patří mezi jedny z faktorů, které nutí finanční manažery, aby 

průběžně vyhodnocovali výkonnost podniku a vytvářeli podmínky pro její zvyšování. Tyto 

skutečnosti s sebou v posledních desetiletích přinesly nutnost neustálého zdokonalování metod 

hodnocení výkonnosti. V současné době je zejména v souvislosti s rozvojem tržního prostřední 

kladen stále větší důraz na přechod od tradičních metod měření výkonnosti k moderním 

nástrojům měření, kterým je firmami přijímán např. ukazatel ekonomické přidané hodnoty.  

Cílem diplomové práce je zhodnocení finanční výkonnosti podniku VÚHŽ a.s. působící 

v cyklickém odvětví, přičemž hlavní činností analyzované společnosti je malosériová hutní 

výroba a výroba měřící, regulační a automatizační techniky pro průmysl. Zhodnocení bude 

provedeno z dostupných účetních výkazů za období 2009 – 2013.  

Diplomová práce bude rozdělena do pěti kapitol, kdy první kapitolou bude úvod a 

poslední kapitolu bude tvořit závěr.  

Druhá kapitola bude obsahovat popis metodiky hodnocení finanční výkonnosti, kdy 

nejprve bude blíže charakterizováno pojetí výkonnosti podniku, včetně popisu vývoje 

jednotlivých přístupů k měření. Dále bude uvedena charakteristika vybraných ukazatelů 

finanční analýzy a vybraných souhrnných modelů hodnocení finanční úrovně podniku. Další 

oblast teoretické části bude zaměřena na specifikování výpočtu nákladů kapitálu a ekonomické 

přidané hodnoty včetně pyramidového rozkladu a citlivostní analýzy.  

Na úvod třetí kapitoly bude představena analyzovaná společnost VÚHŽ a.s., pro kterou 

budou následně zhodnoceny finanční výkazy, a to prostřednictvím horizontální a vertikální 

analýzy. Dále bude zhodnocena finanční situace podniku na základě vybraných poměrových 

ukazatelů. Další část třetí kapitoly bude věnována analýze finanční úrovně společnosti VÚHŽ 

a.s. pomocí vybraných souhrnných modelů. Poté budou stanoveny náklady kapitálu a bude 

vypočtena ekonomická přidaná hodnota. Jak již bylo zmíněno, ekonomická přidaná hodnota 

patří k moderním nástrojům měření výkonnosti podniku a právě proto bude následovat 

pyramidový rozklad zmíněného ukazatele a analýza citlivost vlivů.  

Čtvrtá kapitola bude věnována zhodnocení provedené analýzy z předchozí kapitoly.  
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2. Popis metodiky hodnocení finanční výkonnosti 

Tato kapitola bude obsahovat popis metodiky hodnocení finanční výkonnosti podniku. 

Blíže bude popsáno pojetí výkonnosti a finanční analýza podniku, a to jak absolutních, tak i 

poměrových ukazatelů. Dále budou charakterizovány souhrnné modely hodnocení finanční 

výkonnosti podniku, ekonomická přidaná hodnota, jakožto měřítko samotné finanční 

výkonnosti, metody stanovení nákladů kapitálu a pyramidové rozklady ukazatelů.  

Zpracování této kapitoly vychází zejména z publikací Dluhošová a kol. (2010), 

Kislingerová a kol. (2010), Knápková, Pavelková (2010), Mařík, Maříková (2005), 

Neumaierová, Neumaier (2002), Růčková (2011) a Zmeškal a kol. (2013). 

2.1 Pojetí výkonnosti podniku 

Mimo dosažení zisku je pro podnik důležité neustále zvyšovat efektivnost výroby, 

snižovat náklady na výrobu, optimalizovat strukturu majetku i zdrojů financování, pravidelně 

analyzovat svou finanční situaci a mimo jiné se také zaměřit na pravidelné zvyšování 

výkonnosti, což lze obecně považovat za jeden z nejdůležitějších cílů finančního řízení 

samotného podniku.  

Konkurenční tržní odvětví, globalizační trendy, neustálé inovace a otevírání nových trhů 

vysoce ovlivňují podnikovou sféru. Také z těchto důvodu je pro podnik stále těžší udržet si 

svou pozici na trhu a čelit, jak tuzemské, tak zahraniční konkurenci. Jak uvádí Pavelková a 

Knápková (2009, s 13), „úspěšně se mohou rozvíjet pouze ty subjekty, které reagují na měnící 

se podmínky podnikání, sledují a průběžně vyhodnocují úroveň výkonnosti a usilují o její trvalé 

zvyšování“. Stále větší pozornost je právě proto věnována oblasti výkonnosti podniku, měření 

výkonnosti a řízení hodnoty podniku.  

Na pojem výkonnost podniku lze nahlížet rozdílně v závislosti na úhlu pohledu různých 

subjektů. Pro vlastníka společnosti je hlavním kritériem hodnocení výkonnosti návratnost 

vložených finančních prostředků do svého podnikání v co největší míře a za co nejkratší dobu. 

Naproti tomu zákazník obecně považuje za výkonný podnik takový, který produkuje výrobky 

výborné kvality s krátkou dodací lhůtou a nízkou cenou. Jiný pohled na výkonnost podniku má 

manažer, který usiluje o prosperitu, stabilní podíl na trhu, spokojené a stálé zákazníky a 

vhodnou kombinaci rizika, likvidity a rentability. Pro dodavatele a banky se podnik stává 
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dostatečně výkonným v případě, kdy je schopný dostát svým závazků v čas a v plné míře. Také 

zaměstnanci mohou výkonnost podniku hodnotit odlišně, a to např. na základě velikosti a 

způsobu finančního ohodnocení, pracovních podmínek atd. 

Jsou to však právě vlastníci, kteří vkládají do podniku své prostředky a podstupují tak 

riziko podnikání. Z tohoto důvodu je v moderním pojetí podnikového řízení přisuzována 

největší váha právě řízení hodnoty pro vlastníka (Shareholder Value). Ta je, jak tvrdí Dluhošová 

a kol. (2010, s 16), „postavena na modifikovaných finančních ukazatelích, které umožňují 

úspěšně a lépe identifikovat procesy a činnosti, které reálně a dlouhodobě zvyšují hodnotu pro 

akcionáře a rovněž celkovou hodnotu firmy“. Druhou skupinu tvoří zainteresované strany 

(Stakeholder Value), k nimž patří nejen vlastníci, ale i např. zaměstnanci, věřitelé, investoři, 

dodavatelé a jiné. Z dlouhodobého hlediska je důležité maximalizovat Shareholder Value, 

protože jedině tak je možné dosáhnout také zvýšení Stakeholder Value. Znamená to tedy, že 

prospěch všem zúčastněným zajistí pouze podnik, který splňuje nároky vlastníků.  

Bernard Marr (2006) uvedl, že měření podnikové výkonnosti je přístup k posouzení a 

hodnocení výkonnosti k jeho podnikovým cílům, který zahrnuje metodiky, rámce a ukazatele, 

které pomáhají podnikům při formulování a hodnocení strategie, motivování a odměňování 

zaměstnanců a komunikaci či reportování výkonnosti vůči stakeholderům. 

2.2 Ukazatele měření výkonnosti 

Přístupy k měření výkonnosti se v průběhu posledních desítek let neustále vyvíjely, kdy 

došlo k přechodu od tradičních účetních ukazatelů k ukazatelům, u nichž je výkonnost měřena 

pomocí změny hodnoty určené cenami generovaných na trzích. Jak uvádí Dluhošová a kol. 

(2010), právě podle míry vlivu působení finančních trhů lze ukazatele měření výkonnosti 

rozdělit do třech kategorií, a to na ukazatele účetní, ekonomické a tržní. 

2.2.1 Účetní ukazatele 

Účetní ukazatele jsou první a zároveň nejstarší skupinou, která se začala používat od 

poloviny 80. let 20. stol. Do skupiny účetních ukazatelů se řadí především čistý zisk (EAT), 

zisk před úroky a zdaněním (EBIT), zisk před zdaněním, úroky a odpisy (EBITDA) a čistý zisk 

připadající na jednu akcii (EPS). Dále jsou zde zahrnuty poměrové ukazatele rentability, mezi 

které patří rentabilita aktiv (ROA), rentabilita vlastního kapitálu (ROE) a rentabilita dlouhodobě 

investovaného kapitálu (ROCE). Jelikož jsou uvedené ukazatele rentability založeny na účetní 
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definici zisku, která však málokdy vyjadřuje schopnost podniku vytvářet hotovostní toky, je 

zisk rozdělen do různých modifikací, na základě kterých je možné redukovat vlivy 

mimořádných výnosů a nákladů. Uvedené poměrové ukazatele rentability budou blíže 

specifikovány v dalších podkapitolách.  

Tradiční ziskové veličiny, od kterých jsou následně odvozeny účetní ukazatele 

výkonnosti, jsou terčem kritiky, a to hned z několika důvodů mezi které patří např. chybějící 

zohlednění nákladů na kapitál, zanedbání ekonomických účinků po skončení sledovaného 

období, nízká korelace k vývoji hodnoty na kapitálovém trhu, orientace na minulost a také 

chybějící zachycení nehmotného majetku, viz Dluhošová a kol. (2010). Právě klady a zápory 

vybraných účetních ukazatelů výkonnosti jsou zobrazeny v následující tabulce, viz Tab. 2.1. 

Tab. 2.1 Klady a zápory účetních ukazatelů výkonnosti 

Ukazatel EPS ROE ROCE 

Klady 
historická data, 

jednoduchost. 
jednoduchost. jednoduchost. 

Zápory 

nezahrnuje riziko, 

nezahrnuje náklady na 

vlastní kapitál, snadná 

manipulovatelnost. 

 

nezahrnuje riziko, 

omezení na 1 rok, 

nutnost porovnání 

s požadovanou 

výnosností. 

nízká propojenost 

s tvorbou hodnoty, 

nezahrnuje riziko. 

Zdroj: Dluhošová a kol. (2010) 

2.2.2 Ekonomické ukazatele 

Na rozdíl od účetních ukazatelů výkonnosti, ekonomické ukazatele počítají s veškerými 

náklady na investovaný kapitál, včetně zahrnutí rizika spojeného s investicí a vlivu časového 

horizontu. Lze tedy konstatovat, že ekonomické ukazatele již do měření výkonnosti zahrnují 

dopady současné činnosti podniku na budoucí vývoj výkonnosti a určují tvorbu hodnoty 

porovnáním výnosů s náklady na kapitál. Mezi ekonomické ukazatele výkonnosti spadá čistá 

současná hodnota (NPV), ekonomická přidaná hodnota (EVA) a ukazatel cash flow z investic 

(CFROI).  

Ukazatel NPV vyjadřuje celkový přírůstek hodnoty majetku podniku spojeného 

s realizací daného projektu. Pro externí analytiky se výpočet tohoto ukazatele stává obtížným, 

jelikož nemají přístup ke komplexním informacím.  
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Dalším ukazatelem je ukazatel EVA, jehož hlavní předností je zahrnutí jak nákladů na 

cizí kapitál, tak i ceny kapitálu vlastního. Ukazatel bude blíže popsán v kapitole 2.5.  

Ukazatel CFROI  vyjadřuje průměrné vnitřní výnosové procento podnikových investic, 

přičemž výsledná hodnota se poté porovnává s průměrnými náklady na kapitál (WACC). 

V případě, kdy je CFROI větší než WACC, podnik vytváří hodnotu.  

Silné a slabé stránky uvedených ekonomických ukazatelů výkonnosti jsou zachyceny 

v Tab. 2.2 níže. 

Tab. 2.2 Klady a zápory ekonomických ukazatelů výkonnosti 

Ukazatel  NPV EVA CFROI 

Klady nejlepší kritérium. 
jednoduchost, vychází 

z koncepce WACC. 
není omezen 1 rokem. 

Zápory 
obtížné pro výpočet a 

externí analýzy. 

omezení na 1 rok, 

obtížné pro hodnocení 

změn v čase. 

komplexní propočet. 

Zdroj: Dluhošová a kol. (2010) 

2.2.3 Tržní ukazatele 

Nejmladší a nejefektivnější způsob měření výkonnosti podniku je charakterizován 

tržními ukazateli, kdy je hodnocena výkonnost podniku z pohledu trhu. Charakteristickým 

rysem této skupiny ukazatelů je vysoká citlivost na vývoj akciového trhu v čase. Do skupiny 

tržních ukazatelů patří tržní přidaná hodnota (MVA) a tržní výnos akciového kapitálu (TRS).  

Ukazatel MVA udává, zda podnik vytváří akcionářskou hodnotu. Pokud je množství 

celkového kapitálu investovaného do podniku nižší než tržní hodnota firmy, podařilo se 

podniku vytvořit akcionářskou hodnotu a naopak.  

Ukazatelem TRS se rozumí vlastnické měřítko výnosu, kterého dosahují akcionáři 

z koupě akcií. Ukazatel se rovná součtu dividendového a kapitálového výnosu společnosti.  

Klady a zápory uvedených tržních ukazatelů výkonnosti jsou zobrazeny v následující 

tabulce.  
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                    Tab. 2.3 Klady a zápory tržních ukazatelů výkonnosti 

Ukazatel MVA TRS 

Klady 

mimořádně jednoduchý, 

reflektuje více celkovou 

než roční výnosnost. 

reprezentuje tržní výnos 

vlastníků ve středním a 

dlouhém období. 

Zápory 

podřízeno tržní volatilitě, 

obtížně aplikovatelné na 

nekótované společnosti. 

kalkulováno pro příliš 

krátké období, ovlivněno 

tržní volatilitou. 
                    Zdroj: Dluhošová a kol. (2010) 

2.3 Finanční analýza vybraných ukazatelů 

Finanční analýza je velmi důležitou oblastí, která představuje jeden z nástrojů 

finančního řízení podniku a zahrnuje různé metody a postupy, na základě kterých je následně 

možné zhodnotit finanční situaci podniku. Její počátky se datují od dob, kdy byly vynalezeny 

samotné peníze, přičemž začátkem 20. stol. se o finančních analýzách začíná hovořit v Čechách. 

Od té doby se finanční analýza neustále rozvíjela a modernizovala, a to od zobrazování 

peněžních rozdílů, přes sledování účetních výkazů, změnu struktur a úrovně prováděných 

finančních analýz až k podobě v jaké ji známe dnes.  

Hlavním smyslem finanční analýzy je komplexní zhodnocení finančního zdraví 

podniku, identifikování jeho silných stránek, o které by se společnost mohla v následujících 

letech opírat a odhalení případných poruch ve finančním hospodaření, které by v budoucnu 

mohly působit problémy. Prostřednictvím finanční analýzy je také hodnocena firemní minulost, 

současnost a jsou predikovány budoucí finanční podmínky.  

Výsledky finanční analýzy slouží jako podklad pro rozhodování managementu, pro 

vypracování finančních plánů podniku a také pro účely srovnání podniku s odvětvím. Další 

důležitou funkcí, kterou finanční analýza splňuje je funkce informační, kdy investoři (akcionáři 

a vlastníci), banky (věřitelé), stát a státní orgány, obchodní partneři (dodavatelé a odběratelé), 

zaměstnanecká sdružení a další vyhodnocují záměry o další spolupráci s analyzovaným 

podnikem. Také proto je důležité, aby podnik vykazoval pozitivní hodnoty, které ovlivní jeho 

budoucnost. 

Postup finanční analýzy lze rozdělit, jak uvádí Kolář a Mrkvička (2006), na tři na sebe 

navazující kroky. Prvním krokem je zobrazení uplynulého vývoje finanční situace a finančního 

hospodaření podniku. Druhým krokem je vymezení příčin jejich zlepšení případně zhoršení a 



11 

 

posledním krokem je volba nejvhodnějších směrů dalšího vývoje činnosti a usměrňování 

finančního hospodaření a finanční situace podniku.  

Zdrojem dat pro finanční analýzu jsou finanční informace, do kterých spadají účetní 

výkazy finančního a vnitropodnikového účetnictví, výkazy zisku a ztrát, výroční zprávy a dále 

vnější finanční informace, burzovní zpravodajství apod. Často jsou využívány i další zdroje 

informací jako jsou kvantifikované nefinanční informace, do kterých spadá ekonomická a 

podniková statistika, podnikové plány, cenové a nákladové kalkulace a další podnikové 

evidence (produkce, poptávka, odbyt, zaměstnanost atd.) a nekvantifikované informace jakož 

to zprávy vedoucích pracovníků, auditorů, komentáře manažerů, odborný tisk a další.  

V rámci finanční analýzy byla interpretována celá řada metod hodnocení finančního 

zdraví podniku, které je možno aplikovat. Mezi ty základní patří deterministické a 

matematicko-stochastické metody. Deterministické metody obsahují převážně vertikální, 

horizontální a vertikálně-horizontální analýzu, poměrovou analýzu, analýzu soustav a ukazatelů 

a analýzu citlivosti pro menší počet období. Matematicko-stochastické metody vychází 

především z delších časových řad, přičemž zde spadá regresní a diskriminační analýza, analýza 

rozptylu a testování statistických hypotéz (t-test, F-test). Jak uvádí Růčková (2011), volba 

metody musí být učiněna s ohledem na účelnost, nákladnost a spolehlivost. Konkrétní metoda 

či soustava ukazatelů se ne vždy hodí pro každou společnost.  

2.3.1 Analýza absolutních ukazatelů 

Základ analýzu absolutních ukazatelů tvoří horizontální a vertikální analýza položek 

účetních výkazů, kterými se v rámci této práce rozumí rozvaha a výkaz zisku a ztráty. Hodnoty 

obsažené v těchto účetních výkazech není nutné nijak upravovat.  

Horizontální analýza 

Horizontální analýza označována také jako analýza vývojových trendů měří intenzitu a 

pohyb jednotlivých účetních veličin v časové posloupnosti. Pro vypracování této analýzy je 

tedy potřeba mít data alespoň ze dvou po sobě jdoucích účetních období. Při dostatečném počtu 

údajů je pak možné odhadnout trend, který určuje směr a tempo budoucího vývoje. Analýza 

udává absolutní výši změny a její procentní vyjádření k výchozímu roku, a to dle vztahu 

,1 ttabsolutní UUU    (2.1) 
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kde ΔUt je změna ukazatele, Ut je hodnota ukazatele v běžném období a Ut-1 je hodnota 

ukazatele v základním období.  

Vertikální analýza 

Vochozka (2011) vysvětluje podstatu vertikální metody nebo také analýzy struktury 

v tom, že příslušné položky finančních výkazů jsou vyjádřeny jako procentuální podíly k jedné 

konkrétní absolutní základně v rámci jednoho účetního období. Pro rozbor rozvahy tvoří 

základnu celková částka aktiv nebo pasiv, pro rozbor výkazu zisku a ztráty jsou základnou 

celkové výnosy a celkové náklady. Tato jednoduchá analýza napoví mnohé o ekonomice 

podniku, nicméně na změny pouze upozorní, ale příčiny jejich vzniku neukáže. Podíl 

jednotlivých položek na celku lze vyjádřit vzorcem 

,
i

i
i

U

U
P


  (2.3) 

kde Pi je podíl na celku, Ui je hodnota dílčího ukazatele a ∑Ui je velikost absolutního ukazatele. 

2.3.2 Analýza rozdílových ukazatelů 

Rozdílové ukazatele finanční analýzy se využívají zejména k analýze a řízení finanční 

situace podniku, zejména se jedná o podnikovou likviditu. Prostřednictvím těchto ukazatelů lze 

vyjádřit rozdíl dvou stavových ukazatelů v absolutních hodnotách.  

Mezi nejtypičtější rozdílový ukazatel patří především čistý pracovní kapitál.  

Čistý pracovní kapitál 

Čistý pracovní kapitál jinak nazývaný též jako provozní nebo provozovací kapitál 

souvisí s financováním oběžného majetku. Jedná se o významný ukazatel platební schopnosti 

podniku, který říká, kolik provozních prostředků zůstane podniku, pokud budou uhrazeny 

veškeré krátkodobé závazky. Čistý pracovní kapitál vychází ze vztahu 

Čistý pracovní kapitál=oběžná aktiva - krátkodobé závazky. (2.4) 
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Jak uvádí Knápková a Pavelková (2010), podnik je likvidní v případě, že hodnota 

oběžných aktiv je vyšší než hodnota krátkodobých závazků. Naopak pokud krátkodobé závazky 

převyšují oběžná aktiva, jedná se o tzv. nekrytý dluh podniku.  

2.3.3 Analýza poměrových ukazatelů 

Analýza poměrových ukazatelů patří mezi nejpoužívanější metody finanční analýzy 

zejména pro svou přehlednost a zároveň srozumitelnost a rychlost zpracování. Jejich 

vypovídací schopnost se zvýší po srovnání s obvyklou hodnotou v oboru.  

Poměrových ukazatelů existuje nepřeberné množství a jsou členěny do několika skupin, 

přičemž každá skupina ukazatelů je zaměřena na určitou oblast. Mezi základní členění 

ukazatelů patří ukazatele rentability, likvidity, aktivity a finanční stability a zadluženosti. U 

podniků, jejichž akcie jsou veřejně obchodovatelné na kapitálovém trhu, se analýza rozšiřuje o 

ukazatele tržní hodnoty.  

Analýza rentability 

Kislingerová a kol. (2010) uvádí, že výnosnost nebo také ziskovost vloženého kapitálu 

je řazena k základnímu kritériu hodnocení rentability. Je zde poměřován efekt, kterého firma 

dosáhla svou podnikatelskou činností, tedy výstupy, k určité srovnávací základně, tedy 

vstupům. Na základě výsledků analýzy rentability je vyhodnoceno, zda je efektivnější pracovat 

s vlastními prostředky nebo s cizím kapitálem. U skupiny těchto ukazatelů je žádoucí, aby jejich 

hodnoty vykazovaly rostoucí trend.  

Mezi základní ukazatele rentability patří: 

 Rentabilita aktiv (ROA) 

Pomocí hodnoty ukazatele rentability aktiv je měřena výkonnost podniku, kdy je 

poměřován zisk před zdaněním a úroky s celkovými aktivy podniku. Jak uvádí Kislingerová a 

kol. (2010), zisk před zdaněním a úroky je vhodné dosadit v případě, kdy je struktura 

financování v čase měněna, popřípadě je-li výsledná hodnota ukazatele porovnávána s podniky 

s odlišnou strukturou financování. Ukazatel se vypočte dle vztahu 

,
aktiva

EBIT
ROA   (2.5) 

kde EBIT je zisk před zdaněním a úroky. 
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 Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) 

Míra ziskovosti z vlastního kapitálu je ukazatel, jímž vlastníci zjišťují, zda jejich kapitál 

vložený do podniku přináší dostatečný výnos. Ukazatel rentability vlastního kapitálu tedy 

vyjadřuje poměr čistého zisku a vlastního kapitálu, jak je zřejmé ze vztahu 

,
VK

EAT
ROE   (2.6) 

kde EAT je čistý zisk a VK je vlastní kapitál. 

 Rentabilita tržeb (ROS) 

Hodnota ukazatele rentability tržeb vyjadřuje podstatu efektivnosti podniku, kdy je 

poměřován čistý zisk s tržbami. Je-li ukazatel rentability tržeb využit k mezipodnikovému 

srovnání, je vhodné vyloučit vliv rozdílného úrokového zatížení cizího kapitálu firem. V této 

situaci je zisk vyjádřen ve formě hrubého zisku před zdaněním a úroky. Hodnota ukazatele 

rentability tržeb při dosazení čistého zisku je dána pomocí vztahu 

.
tržby

EAT
ROS   (2.7) 

 Rentabilita dlouhodobých zdrojů (ROCE) 

Prostřednictvím ukazatele rentability dlouhodobých zdrojů je posuzována výnosnost 

celkového dlouhodobého investovaného kapitálu, bez ohledu na kapitálovou strukturu. Vztah 

pro výpočet hodnoty tohoto ukazatele je  

𝑅𝑂𝐶𝐸 =
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑉𝐾 + 𝑑𝑙𝑜𝑢ℎ𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑑𝑙𝑢ℎ𝑦
. (2.8) 

 Rentabilita nákladů (ROC) 

Na základě ukazatele rentability nákladů má podnik přehled o tom, kolik Kč čistého 

zisku získal vložením 1 Kč celkových nákladů. Čím vyšší je hodnota ukazatele, tím lépe je 

společnost schopna zhodnocovat vložené náklady a dosahuje tedy i vyššího zisku. Výpočet 

hodnoty ukazatele rentability nákladů je následující 

𝑅𝑂𝐶 =
𝐸𝐴𝑇

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣é 𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑦
. (2.9) 
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Analýza likvidity 

Prosperující podnik si musí umět zajistit svou likviditu, tedy schopnost přeměnit svůj 

majetek do hotovostní podoby. Měl by být také solventní a schopen uhrazovat své závazky včas 

a v požadované výši. Likvidita obecně tedy vyjadřuje, jak rychle podnik přemění svá aktiva na 

peněžní prostředky.  

Poměrová analýza rozlišuje tři základní ukazatele likvidity podle likvidnosti položek 

v čitateli. Nejlikvidnější složkou aktiv jsou peněžní prostředky a naopak tou nejméně likvidní 

složkou jsou stálá aktiva. Mezi základní ukazatele likvidity patří: 

 Celková likvidita 

Výsledná hodnota ukazatele celkové likvidity udává, kolikrát je firma schopna pokrýt 

své krátkodobé závazky včetně krátkodobých bankovních úvěrů oběžnými aktivy. Dluhošová 

a kol. (2010) a Holečková (2008) se shodují na optimální výši ukazatele v rozmezí 1,5 – 2,5, 

přičemž jeho hodnota by měla být v čase stabilní. Celková likvidita je získána na základě vztahu 

,
KZ

OA
likvidita Celková   (2.10) 

kde OA jsou oběžná aktiva a KZ jsou krátkodobé závazky. 

 Pohotová likvidita 

Ukazatel pohotová likvidita označovaný též jako likvidita druhého stupně odstraňuje 

v čitateli nejméně likvidní položku oběžných aktiv, kterou jsou zásoby. Dluhošová a kol. (2010) 

považuje za optimální hodnotu ukazatele hodnotu v rozmezí 1 – 1,5. Oproti tomu Holečková 

(2008) doporučuje hodnotu ukazatele v rozmezí 0,7 – 1,1. Jak uvádí Kislingerová a kol. (2010), 

pokud podnik dosahuje hodnoty 1, měl by být schopen uhradit své krátkodobé závazky, aniž 

by musely být prodány zásoby. Hodnota pohotové likvidity je vypočítána dle vztahu  

.
KZ

zásoby-OA
likvidita Pohotová   (2.11) 

 Okamžitá likvidita  

Okamžitá likvidita, tzv. likvidita prvního stupně, představuje nejužší vymezení 

likvidity. Ukazatel měří schopnost podniku hradit své okamžitě splatné závazky. Hranice 
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optimálních hodnot je, jak doporučuje Knápková a Pavelková (2010), v rozmezí 0,2 – 0,5. 

Výpočet ukazatele okamžité likvidity je následující  

,
KZ

PP
likvidita Okamžitá   (2.12) 

kde PP jsou platební prostředky. 

Analýza aktivity 

Skupina ukazatelů aktivity umožňuje vyjádřit schopnost společnosti využívat jednotlivé 

majetkové části v podniku, kdy poměřují položky z rozvahy (majetek) a výkazu zisku a ztráty 

(tržby). U těchto ukazatelů se uplatňují 2 způsoby vyjadřování. Jedná se o rychlost obratu, tedy 

počet obrátek a dobu obratu jednotlivých aktiv.  

Mezi základní ukazatele aktivity patří: 

 Obrátka celkových aktiv  

Ukazatel obratu celkových aktiv, též označovaný jako vázanost celkového vloženého 

kapitálu, udává, kolikrát se celková aktiva obrátí v tržby za určité časové období, zpravidla 1 

rok. Dluhošová a kol. (2010) a Kislingerová a kol. (2010) se shodují, že známkou efektivního 

využívání majetku v podniku, je rostoucí hodnota tohoto ukazatele. Holečková (2008) uvádí, 

že hodnota daného ukazatele by měla být alespoň 1. Obrátka celkových aktiv se vypočte dle 

vztahu 

.
aktiva

tržby
aktiv celkových Obrátka   (2.13) 

 Doba obratu zásob 

Ukazatel doby obratu zásob určuje průměrný počet dnů, po které jsou zásoby vázány 

v podniku až do doby jejich spotřeby nebo prodeje. Hodnotu tohoto ukazatele, který by měl 

v čase klesat, lze vyjádřit podle vztahu 

𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑧á𝑠𝑜𝑏 =
𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦 ∙ 360

𝑡𝑟ž𝑏𝑦
. (2.14) 

 Doba obratu pohledávek 

Výsledná hodnota ukazatele doby obratu pohledávek určuje za kolik dnů, jsou průměrně 

splaceny faktury od odběratelů. Vypovídá tedy o platební morálce odběratelů. Hodnoty tohoto 
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ukazatele by měly vykazovat klesající trend. K vyčíslení doby obratu pohledávek je využit 

vztah  

𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑒𝑘 =
𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑘𝑦 ∙ 360

𝑡𝑟ž𝑏𝑦
. (2.15) 

 Doba obratu závazků 

Ukazatel doby obratu závazků vyjadřuje počet dní, v rámci kterých firma musí splatit 

obchodní úvěr poskytnutý ze strany dodavatelů. Jak tvrdí Dluhošová a kol. (2010), hodnota 

ukazatele by neměla v čase moc kolísat a měla by být spíše stabilní. Doba obratu závazků je 

důležitá pro vyčíslení solventnosti firmy. Aby pravidlo solventnosti platilo, musí být doba 

obratu závazků delší, než doba obratu pohledávek. Tudíž podnik dostane zaplaceno dříve, než 

mu vznikne povinnost platit své závazky a podnik je tedy solventní. Doba obratu závazků je 

vyčíslena dle vztahu 

𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘ů =
𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦 ∙ 360

𝑡𝑟ž𝑏𝑦
. (2.16) 

Analýza finanční stability a zadluženosti 

Skupina ukazatelů finanční stability a zadluženosti dává informace o tom, jak velké 

riziko nese podnik při daném poměru a struktuře cizích zdrojů a vlastního kapitálu. Při 

zvyšování zadluženosti podniku roste riziko, které podnik nese a rovněž roste i cena cizího 

kapitálu. Nicméně určitá míra zadlužení, je pro podnik výhodná, a to vzhledem ke skutečnosti, 

že cizí kapitál je levnější než vlastní, jelikož úroky z cizího kapitálu snižují daňové zatížení 

podniku.  

Mezi základ ukazatele finanční stability a zadluženosti patří: 

 Podíl vlastního kapitálu na aktivech 

Jak již vyplývá z názvu, tento ukazatel vyjadřuje poměr vlastního kapitálu na aktivech, 

který charakterizuje do jaké míry je podnik schopen svými vlastními zdroji pokrýt svůj majetek. 

S vyššími hodnotami podnik upevňuje svou finanční stabilitu, ale s příliš vysokým podílem 

vlastního kapitálu může dojít k poklesu výnosnosti vložených zdrojů. K výpočtu podílu 

vlastního kapitálu na aktivech se využívá vztahu 

.
aktiva

VK
aktivech nakapitálu  vlastního Podíl   (2.17) 
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 Stupeň krytí stálých aktiv 

Ukazatel stupeň krytí stálých aktiv odpovídá na otázku, jak velkým podílem jsou 

financována stálá aktiva podniku dlouhodobým kapitálem. K zajištění dostatečně efektivního 

financování majetku podniku je žádoucí, aby tento podíl činil minimálně 100 %, viz Dluhošová 

a kol. (2010). Pro výpočet hodnoty tohoto ukazatele lze využít vztah 

𝑆𝑡𝑢𝑝𝑒ň 𝑘𝑟𝑦𝑡í 𝑠𝑡á𝑙ý𝑐ℎ 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣 =
𝑑𝑙𝑜𝑢ℎ𝑜𝑑𝑜𝑏ý 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙

𝑠𝑡á𝑙á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
. (2.18) 

 Celková zadluženost 

Prostřednictvím hodnoty ukazatele celkové zadluženosti, též označovaný jako ukazatel 

věřitelského rizika, je měřen podíl věřitelů na celkovém kapitálu, z něhož firma financovala 

svůj majetek. Riziko věřitelů roste v případě, kdy hodnota ukazatele stoupá, což značí, že 

žádoucí je klesající trend tohoto ukazatele. Celková zadluženost je vyčíslena podle vztahu 

𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑧𝑎𝑑𝑙𝑢ž𝑒𝑛𝑜𝑠𝑡 =
𝑐𝑖𝑧í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙

𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
. (2.19) 

 Majetkový koeficient 

Ukazatel majetkový koeficient, nazývaný taktéž finanční páka, udává, kolik Kč 

celkových aktiv připadá na 1 Kč vlastního kapitálu. Trendem tohoto ukazatele je jeho 

dlouhodobá stabilita a podnik lze tedy označit za finančně stabilní. Majetkový koeficient lze 

vypočíst dle vztahu 

.
VK

aktiva
koeficient Majetkový   (2.20) 

 Úrokové krytí 

Hodnota ukazatele úrokového krytí informuje, kolikrát jsou úroky kryty provozním 

ziskem. Velký význam má tento ukazatel zejména při posuzování v čase, kdy je žádoucí 

rostoucí trend, který svědčí o lepšící se finanční situaci podniku. Pro výpočet ukazatele 

úrokového krytí je využíván vztah 

Ú𝑟𝑜𝑘𝑜𝑣é 𝑘𝑟𝑦𝑡í =
𝐸𝐵𝐼𝑇

ú𝑟𝑜𝑘𝑦
. (2.21) 
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2.4 Souhrnné modely hodnocení finanční úrovně podniku 

Vzhledem k tomu, že je téměř nemožné, aby podnik dosahoval dobrých výsledků u 

všech poměrových ukazatelů, je nutné při hodnocení finanční úrovně podniku použít kromě 

těchto ukazatelů také souhrnné modely hodnocení finanční úrovně podniku.  

Souhrnné modely, jak uvádí Růčková (2011, s 70), „vyjadřují souhrnnou 

charakteristiku celkové finančně ekonomické situace a výkonnosti podniku prostřednictvím 

jednoho čísla“. Základním úkolem těchto modelů je včas odhalit příčiny nestability podniku, 

které signalizují jeho bankrot. Jedná se tedy o systém včasného varování. Nicméně souhrnné 

modely mají pro hodnocení finanční úrovně společnosti pouze doplňkový charakter vedle 

poměrové analýzy.  

Nástroji, které vyjadřují a měří finanční úroveň, jsou rating a pravděpodobnost úpadku. 

Ratingové nebo také bonitní modely, hodnotí předpoklady a schopnost podniku dostát svým 

závazkům. Dále pak určují jeho důvěryhodnost a diagnostikují finanční zdraví podniku. Jsou 

tedy orientovány na investory a vlastníky. Oproti tomu bankrotní modely jsou určeny 

především pro věřitele, které informují o možnosti bankrotu podniku. Existují i kombinace 

těchto modelů, tzv. bonitně-bankrotní modely. 

Pro potřeby této práce bude blíže charakterizován jeden zástupce bankrotních modelů, 

a to Altmonovo Z-skóre, dále pak bonitní Kralickův Quick-test a bonitně-bankrotní model Inky 

a Ivana Neumaierových v podobě indexů IN. 

2.4.1 Altmanovo Z-skóre 

Altmanovo Z-skóre se řadí, jak již bylo uvedeno, mezi bankrotní modely. Jeho vznik se 

datuje k roku 1968, kdy profesor Edward Altman prováděl predikci bankrotu při použití 

finančních údajů 66 výrobních firem rozdělených na nebankrotující a bankrotující.  

Verze Altmanova modelu prošla během let vývojem a existuje v několika variantách. 

Model pro podniky, jejichž akcie jsou veřejně obchodované na kapitálovém trhu, vyjadřuje 

rovnice  

,0,16,03,34,12,1 54321 XXXXXZ   (2.22) 
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kde Z je skóre, X1 je pracovní kapitál/aktiva celkem, X2 je nerozdělený zisk/aktiva celkem, X3 je 

zisk před úroky a daněmi/aktiva celkem, X4 je tržní cena akcií/dluhy celkem a X5 představuje 

tržby celkem/aktiva celkem.  

V případě kdy Z > 2,99, jedná se o podnik s minimální pravděpodobností bankrotu. 

Naopak podniky s vysokou pravděpodobností bankrotu mají Z < 1,81 a podniky nacházející se 

v šedé zóně vykazují Z v intervalu 1,81 – 2,99.  

V rámci práce bude využit model pro podniky, které nemají akcie kótované na 

kapitálovém trhu, který je dán vztahem  

,998,0420,0107,3847,0717,0 54321

´ XXXXXZ   (2.23) 

kde X4 představuje účetní hodnotu vlastního kapitálu/dluhy celkem. Ostatní proměnné mají 

stejnou interpretaci, jako proměnné u předchozího vzorce, viz vzorec (2.22).  

Intervaly pro vymezení minimální a vysoké pravděpodobnosti bankrotu podniku jsou 

ve výši 2,90 a 1,20. Mezi těmito hodnotami se opět nachází podniky v šedé zóně.  

Další modifikace modelu, která byla publikována v roce 1995 je určena pro nevýrobní 

firmy a emerging markets. V rámci tohoto modelu se neuvažuje s proměnnou X5, která 

charakterizuje produkční sílu. Model má tvar  

,05,127,626,356,6 4321

´́ XXXXZ   (2.24) 

Zde jsou intervaly pro vymezení minimální a vysoké pravděpodobnosti bankrotu 

podniku ve výši 2,6 a 1,1, přičemž mezi těmito hodnotami se nachází podniky v šedé zóně.  

Na základě vývoje předchozích Z modelů a reakce na hospodářskou krizi vznikly v roce 

2010 Z-metrics modely. Tyto modely jsou výsledkem součinnosti E. Altmana a skupiny 

RiskMetrics (J. P. Morgan). Jak uvádí Dluhošová a kol. (2010) Z-metrics modely jsou určeny 

především pro velké kótované a nekótované firmy, malé kótované firmy v USA a Kanadě, dále 

pak velké a malé firmy mimo USA a Kanadu. Hodnota kreditního skóre podniku je dána rovnicí 

  ,, jiji XCS   (2.25) 

kde CSi je hodnota kreditního (ratingového) skóre podniku i, α je úrovňová konstanta, βj je 

koeficient j-té proměnné a Xi,j představuje hodnotu j-té proměnné i-tého podniku.  
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Z modelu uvedeného výše lze poté určit přímo pravděpodobnost úpadku podniku PDi, 

která je dána vztahem 

.
)(1

1

i

i
CSEXP

PD


  (2.26) 

Ratingy, jejichž kritériem je pravděpodobnost úpadku, jsou kategorizovány do tří stupňů 

(vysoký, střední, nízký) a jsou označeny ve stupnici od ZA+ do ZF-, viz Dluhošová a kol. 

(2010). V následující tabulce jsou znázorněny jednotlivé stupně, ratingy a pravděpodobnosti 

úpadku podniku. 

       Tab. 2.4 Z-metrics (v %) 

Stupeň Rating 
Kótované firmy Nekótované firmy 

1 rok 5 let 1 rok 5 let 

Vysoký 

ZA+ 0,02 0,75 0,03 1,00 

ZA 0,04 1,25 0,05 1,50 

ZA- 0,06 1,75 0,08 2,00 

ZB+ 0,09 2,50 0,13 3,00 

ZB 0,14 3,50 0,20 4,00 

ZB- 0,20 4,50 0,30 5,00 

Střední 

ZC+ 0,30 6,00 0,45 6,50 

ZC 0,50 9,00 0,70 9,00 

ZC- 1,00 14,00 1,50 13,00 

Nízký 

ZD+ 2,00 20,00 3,00 20,00 

ZD 4,00 30,00 5,00 30,00 

ZD- 10,00 45,00 10,00 45,00 

ZF+ 25,00 65,00 18,00 55,00 

ZF 50,00 80,00 30,00 65,00 

ZF- 100,00 100,00 100,00 100,00 

                   Zdroj: Dluhošová a kol. (2010, s 99) 

2.4.2 Kralickův Quick-test 

Bonitní Kralickův Quick-test byl vyvinut v roce 2010 rakouským ekonomem Peterem 

Kralickem. Základem modelu jsou čtyři ukazatele, kdy každý z nich reprezentuje jednu oblast 

poměrové analýzy, tj. likvidita, rentabilita, stabilita a výsledek hospodaření. Hodnoty 

jednotlivých ukazatelů jsou rozděleny do intervalů, které jsou následně obodovány, viz Tab. 

2.5. Kralickův Quick-test je hojně využíván zejména pro svou rychlost a jednoduchost.  

Ukazatele, intervaly a jednotlivé bodové ohodnocení jsou zobrazeny v následující 

tabulce.  
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Tab. 2.5 Ukazatele a bodové hodnocení Kralickova Quick-testu 

Ukazatel 
Bodové hodnocení 

0 1 2 3 4 

R1 vlastní kapitál/aktiva < 0,0 0,0 - 0,1 0,1 - 0,2 0,2 - 0,3 > 0,3 

R2 (dluhy-PP)/provozní CF > 30 30 - 12 12 - 5 5 - 3 < 3 

R3 EBIT/aktiva < 0,0 0,0 - 0,08 0,08-0,12 0,12-0,15 < 0,15 

R4 provozní CF/provozní výnosy < 0,0 0,0 - 0,05 0,05-0,08 0,08 - 0,1 < 0,1 

Zdroj: Dluhošová a kol. (2010) a vlastní zpracování 

2.4.3 Indexy IN 

Manželé Neumaierovi sestavili bonitně-bankrotní model v podobě Indexů IN. Indexy 

IN poskytují hodnocení finanční výkonnosti a důvěryhodnosti podniků a také proto bývají často 

označovány jako indexy důvěryhodnosti. Základní odlišnost tohoto modelu od modelů 

předchozích spočívá zejména v použití dat průmyslových podniků v rámci České republiky.  

První Index IN95 pochází z roku 1995. Pro lepší vypovídací schopnost se při výpočtu 

tohoto indexu využívají váhy přímo daného odvětví. V případě zahrnutí váhy odvětví výroby 

kovů má model tvar 

,74,9

10,046,055,1011,024,095

výnosy

ZPL

KBUKZ

OA

A

Výnosy

A

EBIT

U

EBIT

CZ

A
IN







 (2.27) 

kde A jsou aktiva, CZ jsou cizí zdroje, U jsou nákladové úroky, KBU jsou krátkodobé bankovní 

úvěry a ZPL představuje závazky po lhůtě splatnosti.  

V případě, kdy je výsledná hodnota indexu větší než 2, značí to dostatečné finanční 

zdraví podniku. Výsledná hodnota menší než 1 vyjadřuje finanční ohrožení podniku 

s nedostatečnou schopností splácet své závazky. V rozmezí hodnot 1 až 2 je tzv. šedá zóna 

zahrnující podniky, které by mohly mít se splácením závazků problém.  

V roce 1999 byl model aktualizován na Index IN99, který na rozdíl od předchozího 

indexu, zdůrazňuje pohled vlastníka a posuzuje ho v rámci celé ekonomiky České republiky. 

Váhy jsou tedy stanoveny pro celý průmysl s ohledem pro dosažení kladné ekonomické 

hodnoty ukazatele EVA. Výpočet Indexu IN99 vychází ze vzorce 
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.015,0481,0573,4017,099
KBUKZ

OA

A

Výnosy

A

EBIT

CZ

A
IN


  (2.28) 

Interpretace výsledků je zobrazena v následující tabulce. 

Tab. 2.6 Interpretace výsledných hodnot pro klasifikaci podniku dle Indexu IN99 

IN99 > 2,07 Podnik dosahuje kladné hodnoty ekonomického zisku, 

1,42 ≤ IN99 ≤ 2,07 situace je nejednoznačná, ale podnik spíše tvoří hodnotu, 

1,089 ≤ IN99 ≤ 1,42 nerozhodná situace, podnik má přednosti, ale i výraznější problémy, 

0,684 ≤ IN99 ≤ 1,089 podnik spíše netvoří hodnotu, 

IN99 ≤ 0,864 podnik má zápornou hodnotu ekonomického zisku. 

Zdroj: Sedláček (2011)  

V roce 2002 byl vytvořen model Index IN01, který spojuje oba předchozí indexy. 

Matematické vyjádření Indexu IN01 pro celý průmysl má tvar 

.09,021,092,304,013,001
KBUKZ

OA

A

Výnosy

A

EBIT

U

EBIT

CZ

A
IN


  (2.29) 

Je-li vypočtená hodnota indexu vyšší než 1,77 značí to kladné hodnoty ekonomického 

zisku. V případě, kdy je hodnota menší než 0,75, pak podnik směřuje k bankrotu. Interval 0,75 

až 1,77 značí pásmo šedé zóny.  

K další aktualizaci modelu došlo v roce 2004, kdy vznikl Index IN05. Tento model je 

oproti předchozímu založen na datech středních a velkých průmyslových podniků. Výpočet 

hodnoty Indexu IN05 vychází ze vzorce 

.09,021,097,304,013,005
KBUKZ

OA

A

Výnosy

A

EBIT

U

EBIT

CZ

A
IN


  (2.30) 

Interval pro podniky s dobrou finanční situací je hodnota větší než 1,6. Pokud je hodnota 

indexu menší než 0,9 znamená to pro podnik vážné finanční problémy. Šedá zóna je vymezena 

intervalem od 0,9 do 1,6. 

2.5 Ekonomická přidaná hodnota jako měřítko výkonnosti podniku 

Ukazatel ekonomické přidané hodnoty, dále jen EVA, byl vyvinut v 90 letech 20. stol. 

americkou společností Stern Stewart & Co a dnes se řadí k nejvýznamnějším a 

nejpoužívanějším ukazatelům v rámci finanční analýzy a finančního řízení podniku. Nutnost 

jeho využití roste nejen v zemích s vyspělou tržní ekonomikou, ale i v transformujících se 

ekonomikách.  
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Podstatou ukazatele EVA je ekonomický zisk, neboli tzv. nadzisk, který vyjadřuje zisk 

snížený o veškeré náklady, včetně nákladů na cizí i vlastní kapitál, viz Mařík a Maříková 

(2005).  Z toho vyplývá, že tento ukazatel nelze sestavit pouze z účetních dat, ale vychází i z dat 

tržních.  

Hlavní předností ukazatele EVA je jeho schopnost sumarizovat úspěšnost firmy do 

jednoho souhrnného hodnotového měřítka a současně motivuje manažery, aby svou pozornost 

zaměřili na růst hodnoty pro akcionáře.  

2.5.1 Metodika výpočtu ukazatele EVA 

Podle způsobu stanovení nákladů kapitálu a dostupnosti dat se rozlišují dva základní 

koncepty výpočtu, a to na bázi provozního zisku a na bázi hodnotového rozpětí, viz publikace 

Dluhošová a kol. (2010). 

EVA na bázi provozního zisku 

Výsledná hodnota ukazatele EVA s využitím provozního zisku je označována jako EVA 

entity a vychází ze vztahu 

,CWACCNOPATEVA   (2.31) 

kde NOPAT je čistý provozní zisk po zdanění, WACC jsou průměrné náklady kapitálu a C 

znázorňuje hodnotu celkového podnikového kapitálu.  

NOPAT by měl být počítán pouze z operativní činnosti podniku, čili z činnosti, která je 

podnikatelským základem. Výsledek hospodaření z běžné činnosti je tedy třeba upravit o 

některé položky. Jedná se např. o placené úroky z finančních nákladů, odstupné pro větší počet 

zaměstnanců, výnosy z nepotřebných aktiv, náklady spojené s platbou mimořádných odpisů a 

další. Pro podniky v podmínkách České republiky je výpočet ukazatele NOPAT velmi obtížným 

úkolem a proto je nahrazen ukazatele EBIT. Rovnice pro výpočet EVA má pak následující tvar 

,)1( CWACCtEBITEVA   (2.32) 

kde t je sazba daně z příjmu právnických osob.  

EVA na bázi hodnotového rozpětí 

EVA na bázi hodnotového rozpětí, tzv. EVA equity se určí na základě vzorce 



25 

 

,)( CWACCROCEVA   (2.33) 

kde ROC je rentabilita investovaného kapitálu.  

Zúžené pojetí hodnotového rozpětí je dalším typem výpočtu ukazatele EVA na bázi 

hodnotového rozpětí, kdy vzorec má podobu  

,)( VKRROEEVA E   (2.34) 

kde RE jsou náklady vlastního kapitálu. 

V případě zúženého hodnotového rozpětí se tedy vychází pouze z výnosu vlastního kapitálu. 

Žádoucí stav je takový, aby rozdíl mezi ROE a RE, tzv. spread byl co největší, minimálně 

alespoň kladný. 

Pro mezipodnikové srovnání se využívá EVA v relativním vyjádření, konktrétně se pak 

může jednat o ukazatel EVA na bázi relativního hodnotového rozpětí, který je dána vztahem 

).( ERROE
VK

EVA
  (2.35) 

Podnik vytváří hodnotu pro vlastníky v případě, kdy je EVA vyšší než 0. Naopak záporná 

hodnota ukazatele značí snížení hodnoty pro vlastníky. 

2.6 Náklady kapitálu 

Nezbytným krokem pro výpočet ukazatele EVA je stanovení nákladů kapitálu, jak již 

vyplynulo z předchozí podkapitoly. Náklady kapitálu vyjadřují pro podnik cenu, kterou je nutné 

vynaložit na získání různých forem kapitálu. Z hlediska investorů se jedná o minimální 

požadovanou míru výnosnosti, které by měl podnik dosahovat s ohledem na podstupované 

riziko.  

Náklady kapitálu tvoří náklady na cizí kapitál, náklady na vlastní kapitál a náklady na 

celkový kapitál. Tyto jednotlivé kategorie nákladů kapitálu budou blíže specifikovány 

v následujících podkapitolách.  

2.6.1 Náklady na cizí kapitál 

Cizím kapitálem jsou především dluhopisy, krátkodobé a dlouhodobé úvěry či jiné 

finanční výpomoci. Cenou za tyto formy cizího kapitálu jsou úroky nebo kupónové platby a 
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právě tyto dvě platby představují náklady na cizí kapitál. Kromě toho, že se výše úrokové sazby 

odvíjí od situace na finančním trhu, je ovlivněna také dalšími faktory, mezi které lze zařadit 

čas, očekávanou efektivnost, bonitu dlužníka, dluhovou kapacitu, dividendovou politiku, 

velikost zisku, stabilitu tržeb a jiné. Náklady na cizí kapitál lze vyjádřit dle vztahu 

),1( tiRD   (2.36) 

kde RD  jsou náklady cizího kapitálu, i je úroková míra, t je daňová sazba a (1-t) je daňový štít, 

tedy úspora z použití cizího kapitálu.  

Jestliže není možné získat přístup k interním podnikovým informacím, lze úrokovou 

míru odhadnou podle následujícího vzorce 

.
D

úroky nákladové
i   (2.37) 

kde D představuje průměrný stav bankovních úvěrů.  

V podmínkách rozvinutého kapitálového trhu mohou podniky získat kapitál 

prostřednictvím emise obligací. Náklady na cizí kapitál se pak odvíjí od tržních cen obligací a 

určí se jako výnos do splatnosti dle vztahu 




 
T

t

T

D

t

D RNVRcP
1

,)1()1(  (2.38) 

kde P je tržní cena obligace, c je kupónová platba, NV je nominální hodnota obligace, t jsou 

jednotlivá léta životnosti obligace a T představuje dobu do splatnosti obligace. 

2.6.2 Náklady na vlastní kapitál 

Vlastní zdroje patří mezi dražší metody financování podniku, a to hned ze dvou důvodů. 

Riziko vlastníka podniku je vyšší než riziko věřitele, protože věřitel má zaručený pravidelný 

výnos bez ohledu na ziskovost dlužníka a vkládá peněžní prostředky na přesně určenou dobu, 

kdežto vlastník vkládá prostředky na neomezenou dobu a výnos není nikdy dopředu jistý. 

Druhým důvodem je nepůsobení daňového štítu, protože náklady na vlastní kapitál nejsou 

daňově uznatelným nákladem, tudíž nesnižují základ pro výpočet daně z příjmu. 

Určení nákladů vlastního kapitálu je složitější otázkou. Základními metodami, které se 

používají pro odhad nákladů vlastního kapitálu, jsou: 
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 model oceňování kapitálových aktiv – CAPM, 

 arbitrážní model oceňování – APM, 

 dividendový model, 

 stavebnicové modely. 

Model oceňování kapitálových aktiv – CAPM 

Model oceňování kapitálových aktiv je jednofaktorovým modelem, jehož základem je 

rozdělení rizika na systematické a nesystematické tržní riziko. Proto je uplatnění tohoto modelu 

vhodné v podmínkách vyspělé ekonomiky s dostatečně rozvinutým finančním trhem. Model 

oceňování kapitálových aktiv je rovnovážný model využívající pouze systematické riziko, kde 

je rovnováha dána tím, že mezní sklon očekávaného výnosu a rizika je pro všechny investory 

stejný.  

Model má dvě části, a to část CML a SML. CML vyjadřuje linii kapitálových trhů neboli 

efektivní množinu, která charakterizuje nejlepší kombinací výnosů aktiva a rizika trhu.  Linie 

cenných papírů, označována SML, oceňuje všechna aktiva, jak efektivní tak i neefektivní. CML 

je tedy podmnožinou SML, přičemž model CAPM-SML beta verze je dán vztahem 

],)([)( FMEFE RRERRE    (2.39) 

kde E(RE) je očekávaný výnos vlastního kapitálu, RF  je bezriziková sazba, βE je koeficient 

citlivosti dodatečného výnosu vlastního kapitálu na dodatečný výnos tržního portfolia a E(RM) 

představuje očekávaný výnos tržního portfolia. 

Koeficient β indikuje korelaci mezi výnosem akcie dané společnosti a výnosem tržního 

portfolia a je odhadován pomocí metod regresní analýzy. Stanovit hodnotu beta zadlužené 

firmy βL, v závislosti na beta nezadlužené firmy βU  a zadluženosti vlastního kapitálu D/VK, při 

daňové sazbě t, lze podle vztahu 

.)1(1 








VK

D
tUL   (2.40) 

Arbitrážní model oceňování – APM 

Arbitrážní model oceňování je stejně jako model CAPM založen na tržním přístupu. 

Nicméně model APM patří mezi vícefaktorové modely, neboť tento model bere v úvahu více 

rizikových faktorů. Tyto rizikové faktory mohou být jak makroekonomické (HDP, zadluženost, 
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inflace apod.), tak mikroekonomické (velikost podniku, rentabilita, likvidita apod.). 

Rovnovážnou podmínkou v modelu je míněna nemožnost arbitráže, tedy, že žádný z investorů 

nemůže dosáhnout arbitrážního zisku. Arbitrážní model výpočtu nákladů na vlastní kapitál má 

tvar 

],)([)( Fj

j

EFE RRERRE
j

   (2.41) 

kde βEj je koeficient dodatečného výnosu vlastního kapitálu na dodatečný výnos j-tého faktoru 

a E(Rj) je dodatečný výnos j-tého faktoru.  

Dividendový model 

Předpokladem použití dividendového modelu je existence akciové společnosti, a to 

z toho důvodu, že základem modelu je tržní cena akcie. Tržní cena akcie je dána současnou 

hodnotou budoucích dividend, které se dají u této akcie předvídat v jednotlivých letech. 

V případě konstantní výše dividendy s nekonečnou držbou akcie je model vypočten dle vztahu 

.
akcie cena tržní

dividenda
RE   (2.42) 

Lze se setkat i s možností očekávaného růstu dividend. V tomto případě se vztah pro 

výpočet nákladů na vlastní kapitál mění na Gordonův dividendový model s konstantním růstem  

,g
akcie cena tržní

dividenda
RE   (2.43) 

kde g vyjadřuje předpokládané tempo růstu dividend v příštích letech.  

Stavebnicový model 

V situaci nízké rozvinutosti kapitálového trhu a podniků, jejichž akcie nejsou 

obchodovány na kapitálovém trhu, je komplikované použití předchozích tržních modelů. 

Stavebnicový model patří do skupiny účetních modelů a jeho podstatou je kombinace 

výnosnosti bezrizikového aktiva a rizikových prémií, které lze převzít právě z účetních dat. Ve 

srovnání s modely CAPM a APM, stavebnicové modely zahrnují kromě systematického rizika 

také riziko nesystematické.  
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Stavebnicový model je založen na předpokladech modelu MM II1, přičemž pomocí 

tohoto modelu jsou hodnoceny podniky i Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR (MPO ČR), 

což kromě časového srovnání umožňuje také případné porovnání podniků v rámci oboru.  

Postup výpočtu nákladů na vlastní kapitál vychází dle MPO ČR ze vztahu 

𝑊𝐴𝐶𝐶𝑈 = 𝑅𝐹 + 𝑅𝑝𝑜𝑑𝑛𝑖𝑡𝑒𝑙𝑠𝑘é + 𝑅𝑓𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑏 + 𝑅𝐿𝐴, (2.44) 

kde WACCU jsou náklady celkového kapitálu zadlužené firmy, Rpodnikatelské je riziková přirážka 

za obchodní podnikatelské riziko, Rfinstab je riziková přirážka vyplývající z finanční stability a 

RLA je riziková přirážka za velikost podniku.  

Náklady celkového kapitálu zadlužené firma jsou v souladu s teorií MM II dány 

vzorcem 

𝑊𝐴𝐶𝐶𝐿 = 𝑊𝐴𝐶𝐶𝑈 ∙ (1 −
𝐷

𝐴
∙ 𝑡), (2.45) 

kde WACCL jsou náklady celkového kapitálu zadlužené firmy, D představují bankovní úvěry 

navýšené o emitované obligace a A jsou celková aktiva. 

Za pomocí použití celkových nákladů kapitálu lze náklady vlastního kapitálu určit 

následovně 

,

A

VK

A

VK

A

UZ
UM

Z

CZ

A

UZ
WACC

R

U

E











  (2.46) 

kde UZ=VK+BU+OBL jsou úplatné zdroje, BU jsou bankovní úvěry, OBL jsou obligace, CZ 

je čistý zisk, Z je hrubý zisk, 
Z

CZ
 je daňová redukce a UM představuje úrokovou míru.  

Dalším způsobem stanovení nákladů na vlastní kapitál je za pomoci bezrizikové sazby 

a rizikových přirážek dle vztahu 

𝑅𝐸 = 𝑊𝐴𝐶𝐶𝑈 + 𝑅𝑓𝑖𝑛𝑠𝑡𝑟 = 𝑅𝐹 + 𝑅𝑝𝑜𝑑𝑛𝑖𝑡𝑒𝑙𝑠𝑘é + 𝑅𝑓𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑏 + 𝑅𝐿𝐴  + 𝑅𝑓𝑖𝑛𝑠𝑡𝑟 , (2.47) 

                                                 
1 Model autorů M. Millera a F. Modiglianiho, MM II, značí náklady kapitálu na základě následujících 

předpokladů: existuje informačně dokonalý kapitálový trh, sazba dluhu je bezriziková, jsou zanedbány náklady 

finanční tísně a připouští se zdanění zisku.  
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kde Rfinstr představuje rizikovou přirážku za zadluženost. 

Jak již bylo zmíněno, podstatou stavebnicového modelu je kombinace výnosnosti 

bezrizikového aktiva, která je rovna výnosnosti desetiletých státních dluhopisů, a rizikových 

prémií neboli přirážek, přičemž rizikové přirážky jsou za podnikatelské riziko, velikost 

podniku, finanční stabilitu na bázi likvidity a zadluženost podniku V následujícím textu budou 

tyto jednotlivé složky výpočtu nákladů vlastního kapitálu blíže definovány.  

Riziková přirážka charakterizující podnikatelské riziko (Rpodnikatelské) 

Riziková přirážka za podnikatelské riziko vychází z porovnání ukazatele EBIT/A a 

ukazatele X1, který je definován rovnicí 

,1 UM
A

ÚZ
X   (2.48) 

kdy platí, je-li: 

 
A

EBIT
> X1, pak Rpodnikatelské = minimum v podnikatelském prostředí, 

 
A

EBIT
< 0, pak Rpodnikatelské = 10 %, 

 0 ≤ 
A

EBIT
≥ X1, pak Rpodnikatelské = .1,0

1

1

2






















X

A

EBIT
X

             (2.49) 

Riziková přirážka charakterizující finanční stabilitu (Rfinstab) 

Pro stanovení rizikové přirážky je základem ukazatel celkové likvidity, viz vzorec 

(2.10). Tento ukazatel je následně pod označením L3 porovnáván s mezními hodnotami 

likvidity XL1 a XL2 pro odvětví. V případě, že 

 L3 ≤ XL1, pak Rfinstab = 10 %, 

 L3 ≥ XL2, pak Rfinstab = 0 % 

 XL1 < L3 < XL2, pak Rfinstab = .1,0
12

32
2














XLXL

LXL
                                                       (2.50) 
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Riziková přirážka charakterizující velikost podniku (RLA) 

Riziková přirážka za velikost podniku je vázána velikostí úplatných zdrojů podniku, kdy 

v případě, že: 

 ÚZ ≥ 3 mld. Kč, pak RLA = 0 %, 

 ÚZ ≤ 100 mil. Kč, pak RLA = 5 %, 

 100 mil. Kč < ÚZ < 3 mld. Kč, pak RLA =
 

.
2,168

2
ÚZKč mld. 3 

             (2.51) 

Riziková přirážka charakterizující zadluženost podniku (Rfinstr) 

Riziková přirážka charakterizující zadluženost nebo také kapitálovou strukturu podniku 

je dána vztahem 

𝑅𝑓𝑖𝑛𝑠𝑡𝑟 = 𝑅𝐸 + 𝑊𝐴𝐶𝐶𝑈 (2.52) 

 

2.6.3 Náklady na celkový kapitál 

Náklady na celkový kapitál, též známé pod označením vážené průměrné náklady 

kapitálu, jsou kombinací nákladů na vlastní a cizí kapitál. Matematicky je lze vyjádřit rovnicí 

,
)1(

ED

ERDtR
WACC ED




  (2.53) 

kde WACC jsou náklady na celkový kapitál, D je úročený cizí kapitál a E představuje vlastní 

kapitál.   

2.7 Pyramidový rozklad finančních ukazatelů 

Ukazatele výkonnosti podniku jsou obecně ovlivněny mnoha dílčími ukazateli a faktory. 

Proto se mezi základní úkoly finančních analytiků řadí také rozbor odchylek syntetických 

ukazatelů. K tomuto rozboru se používají tzv. pyramidové rozklady finančních ukazatelů, 

jejichž základní myšlenkou je postupný rozklad vrcholového ukazatele na jeho vzájemně 

provázené dílčí ukazatele. Pyramidový rozklad tak umožňuje stanovení vzájemných vazeb mezi 

jednotlivými ukazateli a vyčíslení vlivu dílčích ukazatelů na ukazatel vrcholový. V případě 

vhodně zkonstruovaných soustav ukazatelů umožňuje analýza odchylek hodnotit kromě 

minulosti a současnosti také budoucí výkonnost podniku.  



32 

 

Matematicky lze odchylku analyzovaného vrcholového ukazatele vyjádřit jako součet 

vlivů jednotlivých vysvětlujících dílčích ukazatelů, jak uvádí Zmeškal a kol. (2013), dle vztahu 


i

ax i
xy ,  (2.54) 

kde x vyjadřuje analyzovaný ukazatel, Δyx je přírůstek vlivu analyzovaného ukazatele, ai je dílčí 

vysvětlující ukazatel a 
iax představuje vliv dílčího ukazatele ai  na analyzovaný ukazatel.  

Vliv dílčích ukazatelů na analyzovaný ukazatel lze vyčíslit jak absolutní tak relativní 

odchylkou, a to dle vztahu 

,01 xxxabsolutní   (2.55) 

,
0

01

x

xx
xrelativní


  (2.56) 

kde Δx popisuje absolutní či relativní odchylku, x1 je analyzovaný ukazatel v následujícím 

období a x0 vyjadřuje analyzovaný ukazatel ve výchozím období.  

2.7.1 Metody vyčíslení odchylek 

V pyramidových soustavách ukazatelů se vyskytují dva základní typy vazeb, a to 

aditivní a multiplikativní. Matematicky lze jednotlivé vazby vyjádřit dle následujících rovnic  

aditivní vazba  
i

ni aaaax ...21  (2.57) 

multiplikativní vazba ,
i

iax  (2.58) 

Aditivní vazba 

Pro aditivní vazby je typický součet nebo rozdíl mezi dílčími ukazateli, jak je zřejmé ze 

vzorce (2.57). Vlivy jednotlivých ukazatelů lze vyčíslit dle vzorce 

,x

i
i

i
a y

a

a
x

i








 
(2.59) 

kde 
i

ia označuje celkovou změnu dílčích ukazatelů, kdy Δai je změna vysvětlujícího dílčího 

ukazatele, která se vyjádří podle vztahu 

,0,1, iii aaa   (2.60) 
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kde ai,1 je hodnota ukazatele v následujícím čase a ai,0 představuje hodnotu ukazatele ve 

výchozím čase. 

Multiplikativní vazba 

U multiplikativních vazeb je vztah mezi dílčími ukazateli dán jejich součinem nebo 

podílem. Podle toho, jak je multiplikativní vazba řešena, je rozlišována metoda postupných 

změn, metoda rozkladu se zbytkem, logaritmická metoda, metoda funkcionální a integrální. 

Největší pozornost bude věnována metodě funkcionální a integrální, jelikož právě s těmito 

dvěma metodami bude dále pracováno v praktické části práce.  

 Metoda postupných změn 

I přesto, že se metoda postupných změn vyznačuje několika nedostatky, patří mezi hojně 

využívané metody analýzy odchylek. Tato metoda slouží k vyčíslení vlivu dílčího ukazatele na 

ukazatel vrcholový, a to za předpokladu, že ostatní dílčí ukazatele zůstávají beze změny. 

Předností metody je jednoduchost výpočtu a bezezbytkový rozklad. Naopak nedostatkem 

metody je, že hodnota vlivů je závislá na pořadí ukazatelů ve výpočtu.  

 Metoda rozkladu se zbytkem 

Při metodě rozkladu se zbytkem nejsou, na rozdíl od předchozí metody, dílčí vlivy 

ovlivněny pořadím ukazatelů. Při této metodě však vzniká zbytková složka vlivu, kterou nelze 

jednoznačně interpretovat a přiřadit jednotlivým vlivům. Tuto metodu je vhodné použít 

v případě malé zbytkové hodnoty, aby nedošlo k výraznému zkreslení vyčíslených dílčích vlivů.  

 Metoda logaritmická 

Logaritmická metoda pracuje se současnou změnou všech ukazatelů při vysvětlení 

jednotlivých vlivů. Mezi další výhody této metody patří fakt, že při rozkladu nevzniká zbytek, 

ani nevzniká problém s pořadím dílčích ukazatelů. I s touto metodou je však spojena určitá 

nevýhoda, a to v podobě podmínky kladných indexů pro výpočet logaritmů.  

 Funkcionální metoda 

Funkcionální metoda je založena na diskrétních výnosech a oproti logaritmické metodě 

odstraňuje problém záporných indexů. Další výhody této metody jsou shodné s metodou 

logaritmickou. Problém této metody spočívá v přidělování vah při rozdělování společných 

faktorů, jelikož je obtížné nalézt ekonomické zdůvodnění zvoleného přístupu. V případě 
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součinu tří dílčích ukazatelů a rovnoměrného rozdělení vah a zbytku lze odvodit vyčíslení vlivů 

následujícím způsobem 
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  (2.61) 

Po úpravě má vliv jednotlivých faktorů tvar  
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kde výrazy 
iaR a Rx  znamenají diskrétní výnos ukazatelů ai  a x a vlivy jsou určeny následujícím 

způsobem  

,
0,j
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  (2.63) 

.
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x
Rx


  (2.64) 

 Integrální metoda 

Výpočet integrální metody je obdobný s metodou funkcionální jen s tím rozdílem, že je 

aplikována pouze lineární složka Taylorova rozvoje 1. stupně. Pro součin tří faktorů lze odvodit 

vyčíslení vlivů rovnicí 
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 (2.65) 

Po dosazení vzniká rovnice 

  ,
1
´321 x

x

aaax y
R

RRRy   (2.66) 

kde 
321

´
aaax RRRR  . 

Vlivy jednotlivých faktorů pak jsou 
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2.7.2 Pyramidový rozklad ukazatele EVA 

Na základě důležitosti ukazatele EVA, jako měřítka hodnocení finanční výkonnosti 

podniku, je na místě vyčíslení vlivů jednotlivých dílčích ukazatelů na vrcholový ukazatel EVA, 

a to prostřednictvím pyramidového rozkladu. Pro první úroveň rozkladu je využit vztah (2.34), 

přičemž schéma kompletního rozkladu je uvedeno v Příloze 8. 

V praktické části práce bude aplikován rozklad ukazatele EVA na bázi zúženého 

hodnotového rozpětí funkcionální a integrální metodou.  

2.7.3 Analýza citlivosti vlivů 

Analýza citlivosti umožňuje vyjádřit vliv změny dílčího faktoru na výslednou hodnotu 

ukazatele. Podniky by měly citlivostní analýze věnovat zvýšenou pozornost, jelikož i nepatrná 

změna vstupního parametru může výrazným způsobem ovlivnit výslednou hodnotu veličiny. 

Změna dílčího faktoru je provedena na základě vynásobení hodnoty určitého parametru 

činitelem (1+α), přičemž α ∈  〈−1; 1〉. 

Analýzu citlivosti ukazatele EVA na změnu jednoho faktoru, kterým je například 

EBIT/A, je možné vyjádřit vztahem 

,)1( VKR
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 (2.68) 

kde α vyjadřuje relativní odchylku, která může být jak kladná tak záporná.  

 

 



36 

 

3. Analýza výkonnosti podniku na základě vybraných indikátorů 

Úvodem následující kapitoly bude nejprve představena vybraná společnosti VÚHŽ a.s. 

Poté bude aplikována základní analýza rozvahy a výkazu zisku a ztráty dané společnosti 

v podobě horizontální a vertikální analýzy. Pro posouzení finanční situace podniku bude 

provedena analýza pomocí vybraných poměrových ukazatelů. Další část kapitoly bude 

věnována hodnocení finanční úrovně podniku, a to prostřednictvím vybraných souhrnných 

modelů. Poté budou stanoveny nákladů kapitálu, ekonomická přidaná hodnota a v závěru 

kapitoly bude proveden pyramidový rozklad a citlivostní analýza právě ukazatele EVA. 

3.1 Představení analyzované společnosti 

Předmětem zkoumání výkonnosti podniku bude společnost VÚHŽ a.s., která se svou 

činností vyjímá od klasických výrobních podniků. Následující podkapitola bude věnována 

právě představení vybrané společnosti VÚHŽ a.s. 

3.1.1 Základní informace  

Obchodní firma:  VÚHŽ a.s. 

Sídlo:   Dobrá 240, 739 51 

Právní forma:  akciová společnost 

Datum vzniku: 31. 05. 2006 

Základní kapitál: 16 816 800 Kč (k 31. 12. 2013) 

VÚHŽ a.s. působí v několika oborech. V roce 2013 se společnost zaměřovala především 

na projekci a malosériovou výrobu měřící, regulační a automatizační techniky, malosériovou 

výrobu za tepla válcovaných profilů zejména pro automobilový průmysl, projekci a výrobu 

zařízení pro sekundární metalurgii oceli a litiny, odstředivé lití válců a jiných odlitků pro hutě, 

strojírenství, energetiku a potravinářský průmysl, výrobu a opracování nástrojů a forem a jejich 

povlakování metodou CVD, PA CVD, PVD, výzkum, vývoj, zkušebnictví, expertizy a 

poradenství pro průmysl. 
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Akcie společnosti znějí na jméno a jsou vydány v listinné podobě. Celkem je vydáno 

336 336 ks akcií na jméno ve jmenovité hodnotě jedné akcie 50 Kč. Akcie společnosti nejsou 

veřejně obchodovatelné na kapitálovém trhu. Jediným akcionářem, který se podílí na základním 

kapitálu společnost, jsou Třinecké železárny, a.s. 

Společnost nemá organizační složku podniku v zahraničí. 

3.1.2 Profil společnosti 

Akciová společnost VÚHŽ je inovační společností, která je zaměřena zejména na 

malosériovou výrobu především exportním směrem na oblast hutní výroby (odstředivé lití, 

válcování profilů za tepla) a výrobu měřící, regulační a automatizační techniky pro průmysl. 

Současně společnost realizuje služby v oblasti výzkumu a vývoje nových materiálů a nových 

technologií, akreditovaného zkušebnictví, poradenství a expertíz. Níže je uvedena struktura 

tržeb společnosti za poslední analyzovaný rok 2013. Je zřejmé, že převážná část tržeb 

společnosti plyne z oblasti hutní výroby. Na základě tohoto zjištění bude při výpočtech 

vyžadujících data z odvětví pracováno s údaji za odvětví Výroba základních kovů, hutní 

zpracování kovů a slévárenství.  

             Graf 3.1 Podíl výrobků na celkových tržbách společnosti VÚHŽ a.s. v roce 2013 (v %) 

 
             Zdroj:data z účetní závěrky a vlastní zpracování 

 

Společnosti VÚHŽ a.s. vznikla 1. května 1992 kupónovou privatizací ze státního 

podniku Výzkumný ústav hutnictví železa, původně založeného 1. dubna 1948 tehdejším 

generálním ředitelstvím Československé hutě pod názvem Ocelářský výzkumný ústav se 

sídlem v Praze. Od roku 1972 sídlí VÚHŽ v areálu vybudovaném v Dobré u Frýdku-Místku. 
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K 28. 5. 1996 se majoritním vlastníkem společnosti stala firma H&S PROGRESS s.r.o. Od roku 

2007 je VÚHŽ a.s. stoprocentním dceřiným podnikem společnosti Třinecké železárny a.s., 

neboť H&S PROGRESS s.r.o. byla vlastněna právě Třineckými železárnami a.s. Následně 

v roce 2010 přešlo jmění zaniklé společnosti H&S PROGRESS s.r.o. na VÚHŽ a.s., a to 

v důsledku fúze sloučením bez likvidace.  

Předmětem podnikání společnosti VÚHŽ a.s. je výroba, instalace a opravy 

elektronických zařízení, slévárenství, modelářství, zámečnictví, nástrojářství, obráběčství, 

galvanizérství, smaltérství, podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady, činnost 

účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence, montáž, opravy, revize a zkoušky 

elektrických zařízení, montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob 

plyny, výroby, instalace, opravy elektrických stojů a přístrojů, elektronických a 

telekomunikačních zařízení, výroba, obchod a služby neuvedení v přílohách 1 až 3 

živnostenského zákona.  

V současnosti má společnosti 292 zaměstnanců. Od roku 2013 dochází k rozšiřování 

soft dovedností zaměstnanců a i v roce 2014 je tato činnosti ve společnosti vnímána, jako velmi 

důležitá.  

3.2 Analýza rozvahy  

V následující podkapitole bude provedena horizontální a vertikální analýza rozvahy 

společnosti VÚHŽ a.s. za období 2009 – 2013. Data použitá pro tuto analýzu vychází z rozvahy, 

přičemž rozvahy za sledované období jsou zobrazeny v Příloze 1. 

Horizontální analýza rozvahy 

Cílem horizontální analýzy rozvahy je zjistit meziroční změnu jednotlivých položek 

aktiv a pasiv v průběhu sledovaného období, kdy změny jsou sledovány jak absolutně, viz 

vzorec (2.1), tak relativně, viz vzorec (2.2). 

V následujícím grafu je zobrazen vývoj aktiv a vybraných položek aktiv za období 2009 

– 2013. Při pohledu na Graf 3.2 je zřejmé, že aktiva společnosti od roku 2009 rostly. V roce 

2012 sice došlo k mírnému poklesu, nicméně rok 2013 byl opět ve znamení růstu, který činil 

přibližně 12 %. 
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      Graf 3.2 Vývoj aktiv a vybraných položek aktiv za období 2009 – 2013 (v tis. Kč) 

 

Na růstu celkových aktiv v roce 2010 se největší měrou podílela oběžná aktiva, která 

meziročně vzrostla o 66 503 tis. Kč. Tento růst byl způsoben zejména růstem pohledávek 

z obchodních vztahů o 32 561 tis. Kč a také navýšením materiálu o 17 354 tis. Kč. V rámci 

dlouhodobého majetku došlo k navýšení staveb o 17 405 tis. Kč, kdy společnost na základě 

projektu fúze převzala majetek zaniklé společnosti H&S PROGRESS s.r.o. V následujícím roce 

hodnota aktiv také vzrostla, a to o 2 % oproti předcházejícímu období, na celkovou hodnotu 

360 170 tis. Kč. Na tomto vývoji se významnou měrou podílel nedokončený dlouhodobý 

majetek, který vzrostl o 16 176 tis. Kč, kdy nejvýznamnějším přírůstkem nedokončených 

investic byl nákup nové povlakovací jednotky. Naopak oběžná aktiva v roce 2011 mírně 

poklesla, a to v důsledku meziročního snížení účtů v bankách o 19 965 tis. Kč.  U položky 

časového rozlišení byl v roce 2011 zaznamenán největší nárůst za celé sledované období, kdy 

náklady příštích období narostly o 6 102 tis. Kč. Rok 2012 byl charakteristický mírným 

poklesem aktiv, který byl patrný v položkách materiálu (pokles o 9 036 tis. Kč), daňových 

pohledávek za státem (pokles o 5 165 tis. Kč) a účtech v bankách (pokles o 5 217 tis. Kč). 

Dlouhodobý majetek v roce 2012 vzrostl, a to o 4 % oproti předcházejícímu období. Tento růst 

způsobilo zejména navýšení strojů a zařízení o 5 066 tis. Kč. V roce 2013 došlo k meziročnímu 

nárůstu v rámci aktiv o 12 %. Stejně jako v roce 2010 se na tomto růstu největší měrou podílela 

oběžná aktiva, která meziročně vzrostla o 40 274 tis. Kč, zejména vlivem růstu materiálu (růst 

o 20 710 tis. Kč) a účtů v bankách (růst o 16 845 tis. Kč). Dlouhodobý majetek si udržel svou 

růstovou tendenci i v roce 2012, přičemž v tomto roce vzrostl o 1 % ve srovnání s rokem 

předchozím. 
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V následujícím grafu, viz Graf 3.3, je zobrazen vývoj pasiv a vybraných položek pasiv 

společnosti za období 2009 – 2013. 

      Graf 3.3 Vývoj pasiv a vybraných položek pasiv za období 2009 – 2013 (v tis. Kč) 

 

V rámci pasiv došlo v roce 2010 k meziročnímu navýšení vlastního kapitálu o 15 %. 

Toto navýšení bylo způsobeno zejména růstem výsledku hospodaření z minulých let (nárůst o 

18 946 tis. Kč) a také růstem výsledku hospodaření běžného účetního období (nárůst o 19 861 

tis. Kč). Nárůst byl zaznamenán také u položky cizích zdrojů, přičemž u této položky došlo 

k meziročnímu navýšení až o 56 %. Na kladném přírůstku cizích zdrojů se nejvíce podílely 

krátkodobé závazky z obchodních vztahů, které vzrostly o 11 614 tis. Kč. V roce 2011 došlo 

k poklesu vlastního kapitálu o 3 %, na čemž se nejvíce podílel pokles výsledku hospodaření 

běžného účetního období o 5 792 tis. Kč. Nicméně cizí zdroje společnosti v tomto roce 

meziročně narostly (nárůst o 17 %), opět zejména vlivem růstu krátkodobých závazků 

z obchodních vztahů a tudíž došlo k celkovému růstu pasiv společnosti na hodnotu 360 170 tis. 

Kč (meziroční růst činil 7 964 tis. Kč). V roce 2012, kdy hodnota pasiv oproti předchozímu 

období klesla o 14 861 tis. Kč, došlo především k výraznému meziročnímu poklesu závazků 

z obchodních vztahů (pokles o 32 931 tis. Kč). Výraznějšímu poklesu pasiv společnost 

zabránila získáním dlouhodobého úvěru od společnosti ČSOB v částce 11 165 tis. Kč. Základní 

kapitál společnosti v roce 2012 naopak meziročně vzrostl, a to o 1 %. Jak je vidět z Grafu 3.3, 

rok 2013 je opět ve znamení růstu. Výsledek hospodaření běžného účetního období meziročně 

vzrostl o 6 765 tis. Kč a největší měrou přispěl k růstu položky vlastního kapitálu (nárůst o 4 

%). Také cizí zdroje meziročně narostly, a to až o 37 % a opět zejména vlivem meziročního 

růstu krátkodobých závazků z obchodních vztahů, které vzrostly o 14 301 tis. Kč. Tento nárůst 

byl vyvolán pořízením zásob materiálu potřebného na zakázky s termínem plnění v lednu 2014. 
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I v roce 2013 společnost navýšila položku bankovní úvěry a výpomoci (nárůst o 67 %), a to 

získáním dlouhodobého investičního úvěru ve výši 6 327 tis. Kč a také krátkodobého 

investičního úvěru ve výši 3 188 tis. Kč. U položky časového rozlišení docházelo po celé 

sledované období pouze k nepatrným meziročním změnám.  

Vertikální analýza rozvahy 

Vertikální analýza rozvahy zkoumá, jak se vybrané položky aktiv, resp. pasiv podílejí 

na celkové bilanční sumě, přičemž jednotlivé podíly jsou vyčísleny na základě vzorce (2.3). 

V následujícím grafu je zobrazena struktura aktiv společnosti za sledované období. 

             Graf 3.4 Struktura aktiv za období 2009 – 2013 (v %) 

 

Z vertikální analýzy rozvahy vyplývá (viz Příloha 6), že v průběhu sledovaného období 

nedocházelo k zásadnějším změnám ve struktuře aktiv, přičemž největší část aktiv tvořil oběžný 

majetek. Největší podíl oběžného majetku na celkových aktivech byl zaznamenán v roce 2010 

(62,71 %) a naopak nejmenší podíl v roce 2012 (56,34 %). Podíl dlouhodobého majetku na 

celkových aktivech ve sledovaném období nepřesahoval hodnotu 43,09 %. Z Grafu 3.4 je dále 

zřejmé, že časové rozlišení tvořilo ve sledovaném období pouze nepatrnou část aktiv.  
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      Graf 3.5 Struktura oběžného majetku za období 2009 – 2013 (v %) 

 

Graf 3.5 zobrazuje strukturu oběžného majetku. Je zřejmé, že po celé sledované období 

tvořily největší část oběžného majetku zásoby společnosti, které vykazovaly rostoucí tendenci, 

přičemž největší podíl zásob připadal na materiál. Druhou největší položkou ve struktuře 

oběžného majetku byly krátkodobé pohledávky, avšak s výjimkou roku 2009, kdy na společnost 

dopadly důsledky celosvětové hospodářské krize a pohledávky z obchodních vztahů se dostaly 

na své historické minimum. V následujících letech již nedocházelo k tak výrazným výkyvům a 

podíl krátkodobých pohledávek na oběžných aktivech neklesl pod hranici 32 %. Velikost podílu 

krátkodobého finančního majetku společnosti se v jednotlivých letech odvíjela od zůstatku na 

účtech v bankách a dlouhodobé pohledávky tvořily ve sledovaném období pouze nepatrnou část 

oběžného majetku.  

V následujícím grafu je zobrazena struktura pasiv společnosti VÚHŽ a.s. za období 

2009 – 2013, na základě které společnost získává přehled o struktuře zdrojů financování.  
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         Graf 3.6 Struktura pasiv za období 2009 -2013 (v %) 

 

Z Grafu 3.6 vyplývá preferování vlastních zdrojů financování před cizími. Největší 

podíl vlastních zdrojů financování byl zaznamenán v roce 2009, a to 79,72 % z celkových pasiv 

společnosti. Nejméně vlastních zdrojů využívala společnost v roce 2013, a to podílem 69,50 %. 

Jelikož náklady na cizí zdroje jsou nižní než na zdroje vlastní, lze společnosti doporučit mírné 

navýšení zadluženosti. Časové rozlišení tvořilo v každém sledovaném roce pouze nepatrnou 

část pasiv od 0,57 % do 1,87 %. 

Podrobnější členění cizích zdrojů zobrazuje Graf 3.7. Jak je patrné, v letech 2009 – 2011 

tvořily převážnou část cizích zdrojů krátkodobé závazky. V letech 2012 a 2013 podíl 

krátkodobých závazků poklesl, a to na 79,48 % a 74,67 %. Právě v těchto letech společnost 

získala bankovní úvěry, přičemž v roce 2012 činil podíl bankovních úvěrů a výpomocí na 

celkových cizích zdrojích 16,70 % a v roce 2013 podíl ještě vzrostl na 20,33 %. Dlouhodobé 

závazky společnosti po celé sledované období tvořily pouze nepatrnou část cizích zdrojů od 

0,00 % do 3,82 %. Rezervy si společnost vytvořila pouze v roce 2013, kdy jejich podíl na 

celkových cizích zdrojích činil 1,80 %. 
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                      Graf 3.7 Struktura cizích zdrojů za období 2009 – 2013 (v %) 

 

3.3 Analýza výkazu zisku a ztráty  

V následující podkapitole bude provedena horizontální a vertikální analýza výkazu 

zisku a ztráty společnosti VÚHŽ a.s. za sledované období 2009 – 2013. Výkazy zisků a ztráty, 

ze kterých se při výpočtu vycházelo, jsou zobrazeny v Příloze 2. 

Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty 

Úkolem horizontální analýzy výkazu zisku a ztráty je zjistit, jak se meziročně změnily 

náklady, výnosy a výsledek hospodaření společnosti za sledované období. Stejně jako tomu 

bylo u horizontální analýzy rozvahy i zde se vychází ze vzorce (2.1) a (2.2). 

V Grafu 3.8 je zachycen vývoj jednotlivých výsledků hospodaření v letech 2009 – 2013. 

Je zřejmé, že po celé sledované období společnost dosahovala kladného výsledku hospodaření 

za účetní období, tedy zisku. Nejvyššího zisku společnost dosáhla v roce 2010, kdy meziroční 

změna oproti předchozímu období činila 229 %. Z Grafu 3.8 vyplývá, že k růstu došlo pouze 

v provozní oblasti, kdy narostly zejména tržby za prodej vlastních výrobků a služeb (nárůst o 

151 795 tis. Kč), zásoby vlastní činností (nárůst o 136 105 tis. Kč) a tržby z prodeje 

dlouhodobého majetku a materiálu (nárůst o 3 001 tis. Kč). Ve finanční oblasti došlo naopak 

k navýšení ztráty, a to o 2 148 tis. Kč, na čemž se největší měrou podílely ostatní finanční 

náklady. V roce 2011 provozní výsledek hospodaření pokles, zejména vlivem růstu nákladů, 

které převyšovaly růst výkonů společnosti. Naopak v případě ostatních finančních výnosů a 

mimořádných výnosů došlo k růstu, což se kladně projevilo na výsledcích hospodaření 

z finanční a mimořádné oblasti. V následujícím roce provozní výsledek opět mírné klesl. Tento 
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vývoj byl spojen zejména s poklesem tržeb za vlastní výrobky a služby (pokles o 13 %). 

Finanční výsledek hospodaření v roce 2012 dosáhl záporných hodnot, kdy došlo k růstu 

nákladových úroků a ostatních finančních nákladů ve spojení se zápornými finančními výnosy. 

V roce 2013 společnost vykázala čistý zisku ve výši 22 433 tis. Kč a oproti předchozímu období 

tak došlo k růstu o 6 765 tis. Kč (relativně růst o 43 %). Důvodem byl zejména růst finančního 

výsledku hospodaření o 8 726 tis. Kč, a to především vlivem růstu ostatních finančních výnosů 

(růst o 6 281 tis. Kč). Provozní výsledek hospodaření zůstal v roce 2013 téměř konstantní, kdy 

narostl o 1 %.  

       Graf 3.8 Vývoj jednotlivých položek výsledku hospodaření za období 2009 – 2013 (v       

        tis. Kč) 

 

Vertikální analýza výkazu zisku a ztráty 

Vertikální analýza výkazu zisku a ztráty zkoumá, jak se vybrané položky provozních 

výnosů, resp. nákladů podílejí na celkových provozních výnosech, resp. nákladech. K vyčíslení 

daných podílů byl použit vzorec (2.3). 

Nejvyšší podíl na celkových provozních výnosech zobrazených v Grafu 3.9 měly po 

celé sledované období výkony společnosti, které průměrně tvořily 98 % tržeb za prodej 

vlastních výrobků a služeb. Podíl výkonů na celkových provozních výnosech každoročně 

přesahoval hranici 96 % a lze tedy konstatovat, že ostatní položky provozních výnosů tvořily 

pouze zanedbatelné procento z celkových provozních výnosů. Podíl tržeb za prodej zboží se 

v letech 2009 – 2013 pohyboval v rozmezí 0,0004 % až 0,002 %, podíl tržeb z prodeje dl. 
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majetku a materiálu v rozmezí 0,2 % až 1,0 % a podíl ostatních provozních výnosů v rozmezí 

1 % až 4 %. 

           Graf 3.9 Struktura vybraných výnosových položek za období 2009 – 2013 (v %) 

 

Následující graf zobrazuje strukturu vybraných nákladových položek za období 2009 -

2013, viz Graf 3.10. Nejvyšší podíl na celkových provozních nákladech měla po celé sledované 

období výkonová spotřeba společnosti, přičemž výkonovou spotřebu více než z poloviny tvořila 

spotřeba materiálu a energie. Druhou nejvýznamnější položkou z provozních nákladů byly 

osobní náklady, které se v letech 2009 – 2013 pohybovaly v rozmezí 30 % až 39 %. Odpisy se 

na provozních nákladech podílely v průměru 5 %. Podíl ostatních provozních nákladů dosáhl 

v roce 2009 hodnoty 2,16 % a v dalších letech již podíl nepřesáhl 1,25 %. Ostatní nákladové 

položky se na celkových provozních nákladech podílely pouze nepatrným procentem, kdy 

každoročně tento podíl nepřesáhl 1 % hranici.  
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       Graf 3.10 Struktura vybraných nákladových položek za období 2009 – 2013 (v %) 

 

3.4 Analýza vybraných poměrových ukazatelů 

V této části diplomové práce bude vyhodnocena finanční situace vybrané společnosti 

VÚHŽ a.s. za období 2009 – 2013, a to na základě vybraných poměrových ukazatelů. Data 

potřebná pro výpočet jednotlivých poměrových ukazatelů byla získána z rozvahy, viz Příloha 

1 a z výkazu zisku a ztráty, viz Příloha 2. 

3.4.1 Analýza rentability 

Vypočtené hodnoty jednotlivých ukazatelů rentability jsou zachyceny v Tab. 3.1. 

        Tab. 3.1 Ukazatele rentability za období 2009 – 2013 (v %) 

Ukazatel Vzorec 
Rok 

2009 2010 2011 2012 2013 

ROA (2.5) 2,78  8,69  7,70  5,41  7,17  

ROE (2.6) 3,81  10,88  8,92  6,06  8,33  

ROS (2.7) 2,65  6,11  4,24  3,36  4,92  

ROCE (2.8) 3,48  11,63  10,83  6,84  9,57  

ROC (2.9) 2,63  6,29  4,22  3,29 4,83  

        Zdroj: vlastní výpočty a data z účetní závěrky 

Rok 2009 byl z hlediska rentability pro podnik nejméně úspěšný, jak vyplývá z tabulky 

výše. Naopak hned v následujícím roce společnost dosáhla nejvyšších hodnot u všech ukazatelů 
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rentability za celé sledované období. Z vývoje rentability zobrazeného v Grafu 3.11 je zřejmé, 

že všechny vybrané ukazatele mají podobný průběh v čase.  

             Graf 3.11 Vývoj rentability za období 2009 – 2013 (v %) 

 

Rentabilita aktiv (ROA) 

Ukazatel rentability aktiv bývá považován za klíčové měřítko rentability. V roce 2009 

byla hodnota ROA nejnižší z důvodu velmi nízkého zisku před zdaněním a úroky (dále jen 

EBIT), který se odvíjel zejména od tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb. Právě ty v roce 

2009 výrazně poklesly, a to vlivem nízké poptávky, které byla způsobena celosvětovou 

hospodářskou krizí. V následujícím roce EBIT vzrostl ze 7 930 tis. Kč na 30 608 tis. Kč a i 

přesto, že došlo také k růstu aktiv společnosti o 66 503 tis. Kč, ukazatel ROA vzrostl až na 

hodnotu 8,69%. Tato hodnota vyjadřuje, že každá koruna vloženého kapitálu přinesla 0,0869 

Kč zisku. Následující dva roky byly ve znamení poklesu, což bylo dáno zejména klesajícím 

EBIT. V posledním sledovaném roce, tedy v roce 2013, společnost zaznamenala rostoucí EBIT 

a s tím i rostoucí ROA až na hodnotu 7,17 %. 

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) 

Ukazatel rentability vlastního kapitálu se vyvíjel téměř totožně jako ukazatel rentability 

aktiv. Nejnižší hodnoty tento ukazatel dosáhl v roce 2009, kdy společnost vykázala nejnižší 

čistý zisk za celé sledované období. Hned v následujícím roce 2010 čistý zisk vzrostl o 19 861 

tis. Kč, což se projevilo také na růstu ukazatele ROE, který dosáhl hodnoty 10,88 %. Tato 

hodnota znamená, že společnost disponuje z každé koruny vlastního kapitálu 0,1088 Kč čistého 
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zisku. V letech 2011 a 2012 ukazatel poklesl na hodnotu 8,92 % a 6,06 %, což bylo dáno 

klesajícím čistým ziskem společnosti a zejména v roce 2012 také mírně rostoucím vlastním 

kapitálem. V roce 2013 byl opět zaznamenán růstu ROE, a to vlivem růstu čistého zisku o 43 

% oproti předchozímu období.  

Následující graf, viz Graf 3.12, udává, zda je společnost dostatečně rentabilní. K tomu 

platí pravidlo, kdy hodnota ukazatele rentability vlastního kapitálu má být větší, než hodnota 

ukazatele rentability aktiv, která má být větší než bezriziková sazba, pro kterou platí, že je 

stanovena jako výnos desetiletých státních dluhopisů.  

         Graf 3.12 Srovnání ROA, ROE a RF za období 2009 – 2013 (v %) 

 

Výše zmíněné pravidlo bylo ve sledovaném období splněno, pouze s výjimkou roku 

2009, kdy bezriziková sazba přesahovala jak hodnotu ROA, tak ROE. Lze tedy konstatovat, že 

podnik je dostatečně rentabilní.  

Rentabilita tržeb (ROS) 

Vývoj ukazatele rentability tržeb vykazuje stejný kolísavý trend, jako u předchozích 

dvou zkoumaných ukazatelů. Nejnižší hodnoty ukazatel dosáhl v roce 2009, kdy, jak už bylo 

zmíněno, výrazně poklesl čistý zisk. V roce 2010 došlo k růstu zisku i tržeb společnosti, ale i 

tak ukazatel ROS dosáhl hodnoty 6,11 %, což znamená, že na jednu korunu tržeb připadá 0,0611 

Kč čistého zisku. V dalších dvou letech vykazoval ukazatel klesající tendenci, která byla 

zastavena v roce 2013, kdy došlo k růstu čistého zisku ve spojení s mírným poklesem tržeb 

společnosti.  
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Rentabilita dlouhodobých zdrojů (ROCE) 

S výjimkou roku 2009 dosahovala společnost u dlouhodobých zdrojů nejvyšší 

ziskovosti ze všech sledovaných ukazatelů, přičemž v roce 2009 ukazatel ROCE dosahoval 

hodnoty 3, 48 % a v roce 2010 narostl až na hodnotu 11,67 %. Na tomto růstu měl největší vliv 

právě růst EBIT. Společnost tedy v roce 2010 zaznamenala na jednu korunu dlouhodobých 

zdrojů 0,1167 Kč zisku. V roce 2011 došlo k mírnému poklesu ukazatele na hodnotu 10,83 %. 

V následujícím roce byl zaznamenán ještě výraznější pokles ukazatele ROCE než v předchozím 

období, což bylo dáno poklesem EBIT a také růstem dlouhodobých zdrojů, zejména pak 

dlouhodobého bankovního úvěru. Poslední sledovaný rok byl již ve znamení růstu EBIT a tedy 

i ukazatele ROCE, a to i přesto, že společnost opět mírně navýšila dlouhodobé bankovní úvěry 

a vlastní kapitál.  

Rentabilita nákladů (ROC) 

Rentabilita nákladů měla stejný průběh jako ROS, neboť hlavním faktorem je u obou 

ukazatelů čistý zisk. Z Grafu 3.11 je dokonce zřejmé, že křivky obou ukazatelů se překrývají. 

ROC opět dosáhl nejnižší hodnoty v roce 2009 a naopak nejvyšší hodnoty v roce 2010, kdy 

jeho hodnota činila 6,29 %. Tato hodnota znamená, že na jednu korunu celkových nákladů 

připadá 0,0629 Kč čistého zisku. V roce 2011 s poklesem čistého zisku o 5 792 tis. Kč a s růstem 

celkových nákladů o 85 328 tis. Kč ukazatel ROC klesl. V následujícím roce již celkové náklady 

klesly, ale jelikož i nadále klesal čistý zisk, ukazatel ROC opět mírně poklesl. Až v roce 2013 

došlo s růstem čistého zisku a s mírným poklesem celkových nákladů opět k růstu ukazatele, a 

to na hodnotu 4,83 %. 

3.4.2 Analýza likvidity 

Jednotlivé ukazatele likvidity jsou zobrazeny v následující tabulce. 

       Tab. 3.2 Ukazatele likvidity za období 2009 – 2013  

Ukazatel Vzorec 
Rok 

2009 2010 2011 2012 2013 

Celková likvidita (2.10) 2,95 2,51 2,06 2,74 2,51 

Pohotová likvidita (2.11) 1,79 1,51 1,13 1,41 1,28 

Okamžitá likvidita (2.12) 1,01 0,58 0,31 0,36 0,45 

ČPK (v tis. Kč) (2.4) 110 912 132 905 108 244 123 485 141 134 

      Zdroj: vlastní výpočty a data z účetní závěrky 
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Nejvyšších hodnot likvidity společnost dosáhla v prvním sledovaném roce, a to zejména 

díky nízkým krátkodobým závazkům. Naopak nejnižších hodnot bylo dosaženo v roce 2011. 

Průběh likvidity v jednotlivých letech zachycuje Graf 3.13. 

Graf 3.13 Vývoj likvidity za období 2009 - 2013 

 

Celková likvidita 

Doporučené rozmezí ukazatele celkové likvidity je dle Dluhošová a kol. (2010) a 

Holečková (2008) od 1,5 do 2,5. Do tohoto optimálního pásma společnost spadala pouze v roce 

2011. V ostatních letech ukazatel celkové likvidity horní hranici uvedeného rozmezí vždy 

přesahoval, přičemž v letech 2010 a 2013 pouze o jednu desetinu. Podnik lze z pohledu celkové 

likvidity považovat za dostatečně likvidní. Nejvyšší hodnota z roku 2009 znamená, že 

krátkodobé závazky byly 2,95 krát kryty oběžnými aktivy. 

Pohotová likvidita 

 Výsledná hodnota ukazatele pohotové likvidity by se měla pohybovat v rozmezí od 1,0 

do 1,5, jak uvádí Dluhošová a kol. (2010).  Jak lze vypozorovat z Tab. 3.2, v roce 2009 

společnost uvedené rozmezí překračovala, kdy pohotová likvidita dosáhla hodnoty 1,79. 

V následujícím roce pohotová likvidita poklesla a dostala se tak na hranici hodnoty 1,5. 

V dalších sledovaných letech se již společnost pohybovala v rámci doporučeného pásma a lze 

tedy konstatovat, že společnost byla z hlediska pohotové likvidity dostatečně likvidní.   
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Okamžitá likvidita 

Obecně platí, že dostatečně likvidní podnik by měl dosahovat okamžité likvidity 

v doporučeném pásmu od 0,2 do 0,5. V letech 2009 a 2010 společnost vymezené pásmo 

přesahovala, kdy v roce 2009 dosáhla okamžitá likvidita nejvyšší hodnoty 1,01 a v roce 2010 

hodnoty 0,58. V dalších letech se již okamžitá likvidita pohybovala v doporučeném pásmu. 

Vývoj okamžité likvidity za celé sledované období značil dostatečné množství finančních 

prostředků vůči krátkodobým závazkům společnosti.  

Čistý pracovní kapitál 

Čistý pracovní kapitál dosahoval po celé sledované období kladných hodnot, viz Tab. 

3.2, což svědčí o tom, že část oběžných aktiv byla financována dlouhodobými zdroji. V letech 

2009 a 2010 ukazatel vykazoval rostoucí trend, kdy se hodnota vyšplhala z hodnoty 110 912 

tis. Kč na 132 905 tis. Kč. Nicméně v roce 2011 došlo k poklesu čistého pracovního kapitálu 

na hodnotu 108 244 tis. Kč. Tento pokles byl způsoben zejména růstem krátkodobých závazků 

v kombinaci s poklesem oběžných aktiv. V letech 2012 a 2013 čistý pracovní kapitál opět rostl, 

přičemž v roce 2013 dosáhl nejvyšší hodnoty za celé sledované období, a to 141 134 tis. Kč.  

3.4.3 Analýza aktivity 

Vypočteného hodnoty vybraných ukazatelů aktivity jsou zobrazeny v následující 

tabulce.  

  Tab. 3.3 Ukazatele aktivity za období 2009 – 2013  

Ukazatel Vzorec 
Rok 

2009 2010 2011 2012 2013 

Obrátka celkových aktiv (2.13) 1,15 1,33 1,49 1,35 1,18 

Doba obratu aktiv (dny) (2.14) 313,49 271,40 241,67 266,67 305,91 

Doba obratu zásob (dny) (2.15) 72,17 67,78 63,72 72,63 90,64 

Doba obratu pohledávek (dny) (2.16) 49,14 63,16 56,26 57,85 61,39 

Doba obratu závazků (dny) (2.17) 61,19 68,48 69,92 54,99 71,97 

  Zdroj: vlastní výpočty a data z účetní závěrky 

Ukazatelé aktivity v letech 2009 – 2013 nabývaly nestabilních hodnot, které se 

v jednotlivých letech lišily. Vývoj vybraných ukazatelů je zobrazen také v následujícím grafu. 
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            Graf 3.14 Vývoj aktivity za období 2009 – 2013 (ve dnech) 

 

Obrátka celkových aktiv 

Na základě vypočtených hodnot ukazatele obrátky celkových aktiv, viz Tab. 3.3, lze 

konstatovat, že společnost VÚHŽ a.s., byla schopna využít svůj majetek v průměru 1,30 krát 

za rok v rámci sledovaného období. V letech 2009 – 2011 vykazoval tento ukazatel rostoucí 

trend, kdy nejvyšší hodnoty bylo dosaženo právě v roce 2011, a to 1,49. V letech 2012 a 2013 

došlo naopak k poklesu obrátky celkových aktiv až na hodnotu 1,18, zejména z důvodu poklesu 

tržeb a nárůstu celkových aktiv v roce 2013. Pro podnik je důležité, aby byl schopen vytvořit 

větší tržby a s menším množstvím aktiv.  

Doba obratu aktiv 

Od roku 2009 do roku 2011 se společnosti dařilo udržet žádoucí klesající charakter doby 

obratu aktiv, kdy v roce 2011 bylo dosaženo nejnižší hodnoty tohoto ukazatele za celé 

sledované období, a to 241,67 dní. V letech 2012 a 2013 doba obratu aktiv rostla až na hodnotu 

305,51 dní, což bylo dáno zejména rostoucími celkovými aktivy společnosti a zároveň 

klesajícími tržbami. Za celé sledované období nepřekročila doba obratu aktiv jeden rok, neboť 

velkou část celkových aktiv tvořil oběžný majetek, jehož doba obratu je podstatně nižší než 

v případě fixních aktiv.  

Doba obratu zásob 

U doby obratu zásob obecně platí, že čím nižší je hodnota tohoto ukazatele, tím 
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0,00

50,00

100,00

150,00

200,00

250,00

300,00

350,00

2009 2010 2011 2012 2013

d
n

y

Doba obratu aktiv Doba obratu zásob

Doba obratu pohledávek Doba obratu závazků



54 

 

v letech 2009 – 2011 snižovat. Jak je zřejmé z Tab. 3.3 v následujících dvou letech doba obratu 

zásob vzrostla, přičemž v roce 2013 dosáhla až hodnoty 90,64 dní. Tento nárůst byl způsoben 

zejména růstem zásob ve spojení s poklesem tržeb.  

Doba obratu pohledávek 

Obecně je doporučen klesající vývoj doby obratu pohledávek v čase. Podnik za 

sledované období zaznamenal kolísavý vývoj. V letech 2009 a 2010 byla doba obratu celkových 

pohledávek rostoucí. V roce 2011 tento ukazatel mírně poklesl a od tohoto roku opět pomalu 

rostl. Nejnižší doba obratu pohledávek byla vypočtena v roce 2009 a nejvyšší v roce 2010. 

Jelikož v posledních letech platební morálka odběratelů mírně klesala, měla by se společnost 

zaměřit na vylepšení platební morálky svých obchodních partnerů.  

Doba obratu závazků 

Doba obratu závazků se ve sledovaném období vyvíjela nestabilně. Jak je vidět z Tab. 

3.3 meziročně stoupala a klesala a nedá se tedy říci, že by měla stálý charakter. Nejvyšší 

hodnoty doby obratu závazků bylo dosaženo v roce 2013 ve výší 71,97 dní a naopak nejnižší 

hodnoty v roce 2012, a to ve výši 54,99 dní.  

Pro podnik je důležité, aby nejprve dostal peněžní prostředky od svých odběratelů a 

následně pak mohl zaplatit svým dodavatelům. Takto bývá označeno pravidlo solventnosti, 

které říká, že doba obratu pohledávek musí být kratší než doba obratu závazků. Podnik tak 

využívá výhodný bezplatný dodavatelský úvěr. Jak lze vidět z Tab. 3.3 a z Grafu 3.14 podnik 

pravidla solventnosti dosáhl v letech 2009 – 2011 a v posledním sledovaném roce 2013. V roce 

2012 doba obratu pohledávek přesáhla dobu obratu závazků o 2,85 dní. 

3.4.4 Analýza finanční stability a zadluženosti 

Vybrané ukazatele finanční stability a zadluženosti zobrazuje Tab. 3.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



55 

 

  Tab. 3.4 Ukazatele finanční stability a zadluženosti za období 2009 – 2013 

Ukazatel Vzorec 
Rok 

2009 2010 2011 2012 2013 

Podíl VK na aktivech (%) (2.18) 79,72 74,48 70,82 74,93 69,50 

Stupeň krytí stálých aktiv (%) (2.19) 197,00 201,41 179,49 183,58 193,41 

Celková zadluženost (%) (2.20) 19,95 25,23 28,93 24,76 30,22 

Majetkový koeficient (2.21) 1,25 1,34 1,41 1,33 1,44 

Úrokové krytí (2.22) 14,19 113,09 71,58 42,08 36,29 

  Zdroj: vlastní výpočty a data z účetní závěrky 

Z hodnot uvedených v Tab. 3.4 je možné vyčíst, že společnost VÚHŽ a.s. je společností 

finančně stabilní, neboť ke krytí svého majetku využívá převážně vlastní zdroje. Dále z Tab. 

3.4 vyplývá, že dlouhodobé zdroje kryjí kromě stálých aktiv také velkou část oběžného majetku 

a poměr vlastních a cizích zdrojů je téměř optimální. V oblasti zadluženosti lze pozorovat velmi 

nízké hodnoty. Vývoj vybraných ukazatelů finanční stability a zadluženosti je zobrazen v Grafu 

3.15. 

Graf 3.15 Vývoj finanční stability a zadluženosti za období 2009 – 2013 (v %) 

 

Podíl vlastního kapitálu na aktivech 
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Nejvyšší hodnoty podílu vlastního kapitálu na aktivech společnost dosáhla v roce 2009, a to ve 
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% vlastními zdroji. V roce 2013 byla hodnota ukazatele naopak nejnižší za celé sledované 

období. Jeho výše činila 69,50 %, kdy vzrostly celková aktiva o 42 004 tis. Kč a vlastní kapitál 

o 10 433 tis. Kč.  

Stupeň krytí stálých aktiv 

Stupeň krytí stálých aktiv by měl dosahovat alespoň hodnoty 100 %, tj. veškerá aktiva 

by měla být kryta dlouhodobým kapitálem, viz Dluhošová a kol. (2010). Z Tab. 3.4 je zřejmé, 

že společnost VÚHŽ a.s. po celé sledované období tuto hodnotu přesahovala, přičemž v roce 

2010 dokonce více než dvojnásobně. Hodnota dlouhodobého kapitálu tak bezpečně kryla 

hodnotu stálých aktiv a docházelo tedy k překapitalizování, neboť velká část dlouhodobých 

zdrojů sloužila ke krytí oběžného majetku.  

Celková zadluženost 

Pro podnik je velmi důležité sledovat celkovou zadluženost, která vypovídá o velikosti 

rizika věřitelů, přičemž je žádoucí klesající trend tohoto ukazatele, jelikož s rostoucím 

zadlužením roste právě riziko věřitelů. Jak je vidět z Grafu 3.15 celková zadluženost společnosti 

byla po celé sledované období poměrně stabilní, kdy docházelo k mírným pohybům jak nahoru 

tak i dolů. V roce 2009 měla společnost celkovou zadluženost ve výši 19,95 %. V následujících 

dvou letech zadluženost mírně rostla a v roce 2011 dosáhla hodnoty 28,93 %. V roce 2012 došlo 

k poklesu, což bylo způsobeno poklesem aktiv a zejména poklesem cizích zdrojů, kdy 

nejvýraznější pokles byl zaznamenán u položky krátkodobých závazků z obchodních vztahů 

(pokles o 32 931 tis. Kč). V roce 2013 celková zadluženost s rostoucími cizími zdroji vzrostla 

na hodnotu 30,22 %. Zadluženost společnosti není vysoká a právě proto je společnost v 

budoucnu schopná unést více kapitálu investovaného z cizích zdrojů.  

Majetkový koeficient 

Trendem pro majetkový koeficient neboli finanční páku v čase by měla být stabilita. Pro 

společnost VÚHŽ a.s. je z Grafu 3.15 zjevné mírné kolísání, a to v rozmezí od 1,25 do 1,44, 

což značí vývoj bez větších odchylek. Na základě vývoje tohoto ukazatele tak lze konstatovat, 

že poměr vlastních a cizích zdrojů v podniku byl po sledované období téměř optimální. Nejvyšší 

hodnota v roce 2013 znamená, že 1,44 Kč hodnoty aktiv připadá na 1 Kč vlastního kapitálu. 
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Úrokové krytí 

V roce 2009 ukazatel úrokové krytí vykazoval hodnotu 14,19, což znamená, že úroky 

byly 14,19 krát kryty provozním ziskem před zdaněním a úroky. V roce 2010 došlo 

k výraznému nárůstu ukazatele, a to na nejvyšší hodnotu za celé sledované období 113,09. 

Tento nárůst byl způsoben růstem provozního zisku před zdaněním a úroky o 25 210 tis. Kč a 

také poklesem úroků o 384 tis. Kč. V následujících třech letech ukazatel vykazoval klesající 

trend, kdy poklesl až na hodnotu 36,29 v roce 2013. To bylo dáno skutečností, že společnost 

v letech 2012 a 2013 získala jak krátkodobé, tak dlouhodobé bankovní úvěry, čímž došlo k růstu 

úroků. 

3.5 Souhrnné modely hodnocení finanční úrovně  

V rámci hodnocení finanční pozice podniku je vhodné, vedle jednotlivých skupin 

poměrových ukazatelů, využít také tzv. souhrnné modely hodnocení finanční úrovně. Hlavním 

smyslem těchto souhrnný modelů je vyjádřit úroveň celkové finanční situace a výkonnosti 

podniku, a to primárně za pomoci jednoho čísla.  

K vybraným souhrnným bonitním a bankrotním modelům, jež budou aplikovány na data 

vybrané společnosti VÚHŽ a.s. za sledované období 2009 – 2013 patří Altmanovo Z-skóre, 

Kralickův Quick-test a Index IN05. Vstupní údaje potřebné pro výpočet jednotlivých 

souhrnných modelů byly čerpány z rozvahy a výkazu zisku a ztráty společnosti za sledované 

účetní období, viz Příloha 1 a 2.  

Jelikož podnik VÚHŽ a.s. nelze zařadit mezi tradiční výrobní podniky výsledky 

vybraných modelů mají pouze doplňkový charakter v rámci souhrnného zhodnocení výkonnosti 

podniku. 

3.5.1 Altmanovo Z-skóre 

Pro výpočet bankrotního Altmanova modelu byl použit vzorec (2.23), který je určen pro 

podniky bez veřejně obchodovatelných akcií. Jednotlivé ukazatele, ze kterých se konečné Z-

skóre skládá, jsou zobrazeny v tabulce níže, viz Tab. 3.5. 
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           Tab. 3.5 Altmanovo Z-skóre za období 2009 - 2013 

Ukazatel 
Rok 

2009 2010 2011 2012 2013 

X1 pracovní kapitál/aktiva 0,59 0,63 0,58 0,56 0,61 

X2 nerozdělený zisk/aktiva 0,55 0,50 0,48 0,53 0,49 

X3 EBIT/aktiva 0,03 0,09 0,08 0,05 0,07 

X4 účetní hodnota VK/dluhy 4,00 2,95 2,45 3,03 2,34 

X5 tržby/aktiva 1,15 1,33 1,49 1,35 1,18 

Celkem Z-skóre 3,81 3,72 3,59 3,66 3,24 

          Zdroj: vlastní výpočty a data z účetní závěrky 

Výsledky Altmanova modelu jsou zobrazeny také graficky, viz Graf 3.16. Jak je zřejmé 

z grafického znázornění, tak podnik po celé sledované období přesahoval horní hranici 2,9 

bodů, která odděluje šedé nespecifikované pásmo od zóny, která značí velmi malou 

pravděpodobnost úpadku společnosti. Nejvyšší hodnoty Z-skóre bylo dosaženo v roce 2009, a 

to ve výši 3,81. Poté došlo k mírnému poklesu indexu, který byl zastaven v roce 2012. 

V posledním sledovaném roce došlo opět k poklesu až k nejmenší sledované hodnotě 3,24.  

                      Graf 3.16 Altmanovo Z-skóre za období 2009 - 2013 

 

Výsledky Altmanova modelu značí minimální pravděpodobnost bankrotu analyzované 

společnosti. Tyto výsledky je však nutné brát s určitou rezervou, neboť model vznikl za zcela 

odlišných ekonomických podmínek ve srovnání se současností a při výpočtu nezohledňuje 

odvětvové zaměření daného podniku. 
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3.5.2 Kralickův Quick-test 

Základem bonitního Kralickova Quick-testu jsou čtyři ukazatele R1 až R4, jejichž 

výsledné hodnoty jsou uvedeny v Tab. 3.6.  

       Tab. 3.6 Kralickův Quick-test za období 2009 - 2013 

 Ukazatel 
Rok 

2009 2010 2011 2012 2013 

R1 vlastní kapitál/aktiva 0,80 0,74 0,71 0,75 0,70 

R2 (dluhy-PP)/provozní CF 0,00 1,26 1,77 3,50 1,68 

R3 EBIT/aktiva 0,03 0,09 0,08 0,05 0,07 

R4 provozní CF/provozní výnosy 0,17 0,06 0,08 0,03 0,08 

       Zdroj: vlastní výpočty a data z účetní závěrky 

Hodnotám z Tab. 3.6 byly následně přiděleny body podle předem stanovené stupnice 

od 0 do 4. Přidělené body jsou zobrazeny v následující tabulce, viz Tab. 3.7, a to včetně 

ukazatele finanční stability, výnosové situace a souhrnné finanční situace. 

                     Tab. 3.7 Bodové hodnocení Kralickova Quick-testu za období 2009 - 2013 

Ukazatel 
Rok 

2009 2010 2011 2012 2013 

R1 4 4 4 4 4 

R2 4 4 4 3 4 

R3 1 2 1 1 1 

R4 4 2 2 1 3 

FS=(R1+R2)/2 4 4 4 3,5 4 

VS=(R3+R4)/2 2,5 2 1,5 1 2 

SH=(FS+VS)/2 3,25 3 2,75 2,25 3 

                     Zdroj: vlastní výpočty a data z účetní závěrky 

Pro body uvedené v tabulce výše opět platí předem vymezená pásma, kdy dolní hranice 

se nachází v bodě 1 a horní hranice v bodě 3. Hodnota nad hranicí třech bodů značí velmi 

dobrou situaci podniku. Pro větší přehlednost jsou vypočtené hodnoty daného modelu, včetně 

doporučených mezních hodnot, zobrazeny v také v Grafu 3.17. 
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Graf 3.17 Vývoj hodnot Kralickova Quick-testu za období 2009 - 2013 

 

Finanční stabilita analyzované společnosti se po celé sledované období nacházela nad 

doporučenou horní hranicí, tedy nabývala hodnot větších než 3. Na tomto základě lze podnik 

v daném období označit za finančně stabilní. Naproti tomu bodové hodnocení výnosové situace 

společnosti se po celé sledované období nacházelo v rozmezí šedé zóny od 1 do 2,5 bodů. 

Ukazatel souhrnného hodnocení finanční situace se v letech 2009 a 2010 pohyboval na horní 

hranici mezních hodnot, což značí velmi dobrou finanční situaci podniku v tomto období. 

V roce 2011 hodnota ukazatele klesla na 2,75 a klesající trend ukazatele pokračoval i 

v následujícím roce 2012, kdy ukazatel zaznamenal nejnižší hodnotu za celé sledované období, 

a to hodnotu 2,25. V roce 2013 ukazatel vzrostl zpět na horní doporučenou hranici a dosáhl na 

celkovou hodnotu 3. Celkově lze výsledek na základě Kralickova Quick-testu hodnotit kladně. 

V případě, že se podniku podaří udržet rostoucí trend výnosové situace, mohlo by to naznačovat 

zlepšení celkové finanční situace podniku do budoucna.  

3.5.3 Index IN05 

Zkoumaný Index IN05 spadá do kategorie bonitně-bankrotních modelů, což znamená, 

že hodnotí pravděpodobnost bankrotu podniku a schopnost podniku tvořit hodnotu. Souhrnný 

index tvoří pět dílčích ukazatelů, kdy jejich hodnoty jsou zobrazeny v tabulce níže. 
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  Tab. 3.8 Index IN05 za období 2009 - 2013 

Ukazatel 
Rok 

2009 2010 2011 2012 2013 

X1 aktiva/cizí zdroje 5,01 3,96 3,46 4,04 3,31 

X2 EBIT/nákladové úroky 74,56 166,92 145,76 94,95 80,85 

X3 EBIT/aktiva 0,03 0,09 0,08 0,05 0,07 

X4 výnosy/aktiva 1,86 1,50 1,48 1,53 1,38 

X5 oběžná aktiva/(KZ+KBÚ) 2,95 2,51 2,06 2,74 2,51 

Index IN05 4,40 8,08 7,08 5,11 4,46 

  Zdroj: vlastní výpočty a data z účetní závěrky 

Šedé pásmo je pro tento model vymezeno dolní hranicí 0,9 bodů a horní hranicí 1,6 

bodů. Jak lze pozorovat z Grafu 3.18, hodnota IN05 po celé sledované období výrazně 

přesahovala horní hranici šedého pásma. V roce 2009 podnik dosáhl hodnoty indexu ve výši 

4,40. V následujícím roce došlo k výraznému navýšení indexu na hodnotu 8,08. Od té doby 

hodnota postupně klesala až na hodnotu indexu 4,46 v roce 2013, a to zejména z důvodu růstu 

nákladových úroků.  Podle tvůrců indexu Inky a Iva Neumaierových analyzovaná společnost 

v letech 2009 – 2013 vykazovala 92 % pravděpodobnost, že nezbankrotuje a 95 % 

pravděpodobnost, že bude tvořit hodnotu. 

Graf 3.18 Index IN05 
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3.6 Analýza finanční výkonnosti podniku na bázi ukazatele EVA 

Následující podkapitola bude věnována analýze finanční výkonnosti společnosti VÚHŽ 

a.s. na základě ukazatele EVA za období 2009 – 2013. Vyčíslení ukazatele EVA bude provedeno 

na bázi zúženého hodnotového rozpětí. Vlastníci podniku tak budou mít informace, zda pro ně 

společnost vytvářela ekonomickou přidanou hodnotu.  

3.6.1 Náklady kapitálu 

Náklady kapitálu společnosti VÚHŽ a.s. budou stanoveny pomocí stavebnicové metody 

vycházející z předpokladu modelu MM II. Model je taktéž hojně využíván Ministerstvem 

průmyslu a obchodu ČR, dále jen MPO ČR.  

Stavebnicový model je založen na kombinaci výnosnosti bezrizikového aktiva a 

rizikových prémií. Jako první je tedy nutné stanovit bezrizikovou sazbu, která je dána výnosem 

desetiletých státních dluhopisů. Hodnoty bezrizikové sazby za analyzované období jsou 

uvedeny v tabulce níže.  

                 Tab. 3.9 Bezriziková sazba za období 2009 -2013 (v %) 

 2009 2010 2011 2012 2013 

RF 3,98 3,89 3,70 1,92 2,20 

                 Zdroj: data z finanční analýzy MPO ČR a vlastní zpracování 

Dalším krokem při stanovení nákladů kapitálu stavebnicovou metodou je stanovení 

rizikových přirážek. Riziková přirážka za podnikatelské riziko vychází z porovnání ukazatele 

EBIT/A u ukazatele X1, který je vypočten dle vzorce (2.48). Jelikož ukazatel X1 byl po celé 

sledované období menší než ukazatel EBIT/A, jak je zřejmé z Tab. 3.10, je riziková přirážka 

dána minimální hodnotou v odvětví za daný rok, a to dle uveřejněných finančních analýz 

podnikové sféry MPO ČR.  

                Tab. 3.10 Riziková přirážka za podnikatelské riziko za období 2009 -2013 (v %) 

 2009 2010 2011 2012 2013 

X1 1,98 0,00 0,00 3,02 2,03 

EBIT/A 2,78 8,69 7,70 5,41 7,17 

Rpodnikatelské 8,82 4,13 6,61 5,33 3,23 

   Zdroj: data z finanční analýzy MPO ČR a vlastní výpočty 
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Pro stanovení rizikové přirážky za finanční stabilitu se vychází z ukazatele celkové 

likvidity podniku L3, která se stanoví dle vzorce (2.10). Vypočtenou hodnotu celkové likvidity 

je nutné následně porovnat s hodnotami ukazatelů XL1 a XL2, které jsou stanoveny individuálně 

pro každé odvětví. Jak je zřejmé z Tab. 3.11, celková likvidita podniku byla po celé sledované 

období větší než ukazatel XL2 a tudíž velikost rizikové přirážky za finanční stabilitu činila ve 

všech sledovaných letech 0,00 %. 

               Tab. 3.11 Riziková přirážka za finanční stabilitu za období 2009 -2013 

 2009 2010 2011 2012 2013 

L3 2,95 2,51 2,06 2,74 2,51 

XL1 0,53 0,09 0,11 0,15 0,12 

XL2 1,52 1,35 1,46 1,52 1,17 

Rfinstab (v%) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Zdroj: data z finanční analýzy MPO ČR a vlastní výpočty 

Poslední rizikovou přirážkou je riziková přirážka za velikost podniku. Tato přirážka 

vychází z velikosti úplatných zdrojů, které jsou dány součtem vlastního kapitálu, bankovních 

úvěrů a obligací. Z Tab. 3.12 lze vidět, že úplatné zdroje byly ve všech sledovaných letech 

menší než 3 mld. Kč a tudíž riziková přirážka za velikost podniku vychází ze vzorce (2.51). 

             Tab. 3.12 Riziková přirážka za velikost podniku za období 2009 -2013 (v %) 

 2009 2010 2011 2012 2013 

ÚZ (v tis. Kč) 228 984 262 330 255 088 273 036 292 984 

RLA (v %) 4,57 4,46 4,48 4,42 4,36 

Zdroj: data z finanční analýzy MPO ČR a vlastní výpočty 

Po stanovení potřebných rizikových přirážek a bezrizikové sazby lze přistoupit 

k vyčíslení celkových nákladů kapitálu nezadlužené firmy WACCU dle vzorce (2.44), nákladů 

kapitálu zadlužené firmy WACCL dle vzorce (2.45) a nákladů na vlastní kapitál RE dle vzorce 

(2.46), viz Tab. 3.13. 

              Tab. 3.13 Náklady kapitálu za období 2009 -2013 (v %) 

 2009 2010 2011 2012 2013 

WACCU 18,06 12,30 14,60 12,06 9,85 

WACCL 18,04 12,30 14,60 11,97 9,73 

RE 18,14 12,30 14,60 12,55 10,53 

  Zdroj: vlastní výpočty 
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Z vypočtených hodnot nákladů kapitálu uvedených v Tab. 3.13 je zřejmé, že celkové 

náklady nezadlužené firmy dosáhly nejvyšší hodnoty v roce 2009, a to vlivem vysoké přirážky 

za podnikatelské riziko. Také u bezrizikové sazby byla v roce 2009 zaznamenána nejvyšší 

hodnota za celé sledované období. Jak je patrné z Tab. 3.13, v roce 2010 celkové náklady 

zadlužené firmy poklesly na hodnotu 12,30 %. Tento pokles byl zapříčiněn zejména poklesem 

přirážky Rpodnikatelské.  Rok 2011 byl charakteristický růstem přirážky Rpodnikatelské, která se opět 

nejvýraznější měrou podílela na růstu celkových nákladů nezadlužené firmy. Následující dva 

roky byly ve znamení poklesu celkových nákladů nezadlužené firmy, kdy kromě poklesu 

přirážky Rpodnikatelské došlo také ke snížení bezrizikové sazby. Jelikož firma v letech 2010 a 2011 

nevyužívala žádné bankovní úvěry, celkové náklady zadlužené a nezadlužené firmy byly 

totožné. V ostatní sledovaných letech byly WACC zadlužené firmy nižší ve srovnání s WACC 

nezadlužené firmy, což značí využití levnějšího cizího kapitálu. Náklady vlastního kapitálu 

zaznamenaly ve sledovaném období kolísavý trend. Nejvyšší hodnoty RE společnost dosáhla 

v roce 2010 ve výši 18,14 % a naopak nejnižší hodnoty v roce 2013, a to ve výši 10,53 %. 

V letech 2010 a 2011 se hodnoty RE shodovaly s WACC zadlužené a nezadlužené firmy.  

3.6.2 Stanovení ukazatele EVA 

Výpočet ukazatele EVA na bázi zúženého hodnotového rozpětí, tzv. EVA equity, vychází 

z ukazatele rentability vlastního kapitálu ROE, nákladů vlastního kapitálu RE a hodnoty 

vlastního kapitálu, viz Tab. 3.14. Kromě údajů potřebných pro výpočet jsou v Tab. 3.14 

zobrazeny také výsledné hodnoty EVA a spreadu za sledované období 2009 – 2013.  

      Tab. 3.14 Výpočet EVA za období 2009 -2013 

 2009 2010 2011 2012 2013 

ROE (v %) 3,81  10,88  8,92  6,06  8,33  

RE (v %) 18,14 12,30 14,60 12,55 10,53 

VK (v tis. Kč) 227 762 262 330 255 088 258 756 269 189 

EVA (v tis. Kč) -32 621 -3 706 -14 484 -16 806 -5 900 

Spread (ROE-RE) (v %) -14,32 -1,41 -5,68 -6,49 -2,19 

     Zdroj: vlastní výpočty 

Z vypočtených hodnot ukazatele EVA je patrné, že společnost se po celé sledované 

období pohybovala v záporných číslech a tudíž pro vlastníky nevytvářela žádnou dodatečnou 

hodnotu.  Záporná hodnota EVA v jednotlivých letech byla způsobena zejména kombinací nízké 

rentability vlastního kapitálu a vysokých nákladů vlastního kapitálu. Nejnižší hodnota 



65 

 

zkoumaného ukazatele byla zaznamenána v roce 2009 ve výši -32 621 tis. Kč, kdy společnost 

vykázala nejnižší čistý zisk za celé sledované období a zároveň dosáhla velmi vysokých 

nákladů vlastního kapitálu. V následujícím roce došlo vlivem růstu čistého zisku ke zvýšení 

ukazatele ROE a také byl zaznamenán pokles RE, což se projevilo ve zlepšení ukazatele EVA 

na hodnotu -3 706 tis. Kč. Roky 2011 a 2012 byly ve znamení prohloubení záporných čísel 

ekonomické přidané hodnoty. Až rok 2013 byl příznivější, jelikož došlo ke zlepšení ukazatele 

EVA na hodnotu -5 900 tis. Kč. Na tomto vývoji se pozitivně podílel zejména růst ukazatele 

ROE a pokles RE na nejnižší hodnotu za celé sledované období. Jednotlivé vlivy, které na 

velikost zkoumaného ukazatele EVA působily, budou blíže zkoumány v podkapitole 3.6.3, a to 

pomocí pyramidového rozkladu. 

Pro vlastníky podniku je dále důležité, aby rozdíl mezi rentabilitou vlastního kapitálu a 

náklady vlastního kapitálu, tzv. spread, dosahoval kladných hodnot. Pouze v tomto případě jim 

investice do firmy přinese více, než by jim přinesla investice alternativní. Z Tab. 3.14 je patrný 

záporný spread po celé analyzované období, přičemž nejnižší hodnoty ve výši -14,32 % bylo 

dosaženo v roce 2009 a naopak nejvyšší v roce 2010, a to ve výši -1,41 %.  Pro lepší názornost 

je vývoj ukazatele EVA a spreadu znázorněn v následujícím grafu.  

             Graf 3.19 Vývoj ukazatele EVA (v tis. Kč) a spreadu (v %) za období 2009 - 2013 

 

3.6.3 Pyramidový rozklad ukazatele EVA 

V následující podkapitole budou identifikovány hlavní faktory, které významně působí 

na výkonnost podniku VÚHŽ a.s., a to prostřednictvím ukazatele EVA.  Pyramidový rozklad 

ukazatele EVA na bázi zúženého hodnotového rozpětí za období 2009 – 2013 bude proveden 

funkcionální a integrální metodou, přičemž výsledky obou metod budou následně porovnány.  
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Nejprve bude EVA rozložena pro první úroveň rozkladu, kdy bude posuzován vliv 

vlastního kapitálu a rozdílu mezi rentabilitou vlastního kapitálu a náklady vlastního kapitálu. 

Následně bude zkoumán víceúrovňový rozklad ukazatele EVA podle schématu, který je součásti 

Přílohy 8.  

Následující tabulka, viz Tab. 3.15, zobrazuje analýzu první úrovně rozkladu ukazatele 

EVA funkcionální metodou. 

Tab. 3.15 Vlivy dílčích ukazatelů pro první úroveň rozkladu ukazatele EVA funkcionální metodou 

(v tis. Kč) 

Ukazatel 
2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 

Vliv Pořadí Vliv Pořadí Vliv Pořadí Vliv Pořadí 

EVA 28 915,32 - -10 777,75 - -2 322,31 - 10 906,41 - 

VK -2 719,66 2 256,74 2 -223,24 2 -453,13 2 

ROE-RE 31 634,98 1 -11 034,50 1 -2 099,06 1 11 359,53 1 

Zdroj: vlastní výpočty 

Po celé sledované období měl na velikost ukazatele EVA dominantní vliv spread neboli 

(ROE-RE), přičemž velikost vlivů jak vlastního kapitálu, tak spreadu se vyvíjela velmi kolísavě. 

V prvním sledovaném období měl spread pozitivní vliv na zvýšení ukazatele EVA. Vlastní 

kapitál ovlivnil ukazatel EVA negativně, ale pouze o -2 719,66 tis. Kč. V následujícím období 

2010/2011 se situace obrátila. Ukazatel EVA meziročně poklesl o -10 777,75 tis. Kč, na čemž 

se negativně podílel spread, a to hodnotou -11 034,50 tis. Kč. Vlastní kapitál měl v tomto období 

pozitivní vliv na vrcholový ukazatel. V období 2011/2012 došlo opět k poklesu ukazatele EVA, 

kdy oba dílčí ukazatele vykazovaly negativní vliv. Poslední sledované období vykazovalo 

stejný charakter vlivů jako období první, přičemž absolutní hodnota vlivů byla v letech 

2012/2013 výrazně nižší ve srovnání lety 2009/2010. 

V tabulce níže jsou zobrazeny výsledky první úrovně rozkladu ukazatele EVA integrální 

metodou, která stejně jako metoda funkcionální vypovídá o dominantním vlivu spreadu po celé 

sledované období. Z porovnání hodnot v Tab. 3.15 a 3.16 jsou viditelné pouze nepatrné rozdíly.  

Tab. 3.16 Vlivy dílčích ukazatelů pro první úroveň rozkladu EVA integrální metodou (v tis. Kč) 

Ukazatel 
2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 

Vliv Pořadí Vliv Pořadí Vliv Pořadí Vliv Pořadí 

EVA 28 915,32 - -10 777,75 - -2 322,31 - 10 906,41 - 

VK -5 854,56 2 99,46 2 -210,99 2 -706,70 2 

ROE-RE 34 769,89 1 -10 877,21 1 -2 111,32 1 11 613,11 1 

Zdroj: vlastní výpočty 
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 Podrobná analýza dílčích vlivů působících na hodnocený ukazatel EVA je zobrazena 

v Příloze 9 pro funkcionální metodu a v Příloze 10 pro metodu integrální. V následující tabulce 

je zachyceno srovnání pořadí vlivů obou uvedených metod, přičemž pořadí bylo určeno od 

nejvyšší kladné hodnoty dílčího ukazatele až po nejvyšší hodnotu zápornou.  

     Tab. 3.17 Srovnání pořadí vlivů funkcionální a integrální metodou za období 2009 - 2013 

Ukazatel 
2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 

Fun. Int. Fun. Int. Fun. Int. Fun. Int. 

EVA - - - - - - - - 

VK 24 27 12 12 18 18 19 21 

DzP/EBT 27 25 25 25 7 7 21 22 

EBT/EBIT 10 11 19 19 20 20 10 10 

Nákladové úroky/V 22 23 17 17 10 11 11 11 

DzP/V 7 6 4 5 24 23 5 5 

DzPběžná činnost/V 25 26 23 24 6 6 24 24 

DzPmimořádná činnost/V 19 19 21 21 12 12 13 13 

N na prod. zboží/V 18 18 13 13 17 17 12 12 

Výkonová spotřeba/V 28 28 28 28 1 1 1 1 

Nosobní/V 1 1 1 1 28 27 27 27 

Odpisy/V 5 4 3 2 26 26 25 26 

Nostatní provozní/V 2 2 24 26 8 8 28 28 

Nfinanční/V 6 5 5 6 25 25 4 4 

Cizí zdroje dl./VK 14 17 11 11 5 3 6 6 

Cizí zdroje kr./VK 4 8 2 3 27 28 3 3 

Rezervy/VK 19 19 14 14 15 15 7 7 

A/CZ 26 24 26 23 4 2 26 25 

RF 8 7 10 10 3 5 9 9 

RLA 13 12 18 18 13 13 8 8 

Rpodnikatelské 3 3 27 27 2 4 2 2 

Rfinstab 19 19 14 14 15 15 13 13 

Rfinstr 15 13 14 14 22 22 20 19 

SA/V 9 9 8 8 23 24 17 17 

Kr. pohledávky/V 23 22 7 7 19 19 18 18 

Dl. pohledávky/V 16 15 20 20 11 10 15 15 

Zásoby/V 12 14 9 9 21 21 23 23 

Fin. majetek/V 11 10 6 4 14 14 22 20 

Čas. rozlišení/V 17 16 22 22 9 9 16 16 

     Zdroj: vlastní výpočty 
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Z výpočtů uvedených v Příloze 9 a 10 a z Tab. 3.17 vyplývá, že vlivy jednotlivých 

ukazatelů vypočtené pomocí funkcionální a integrální metody se příliš neliší. Ukazuje se tedy, 

že metody vedou k podobnému pořadí vlivů, což značí, že dochází také k podobnému 

posuzování důležitosti jednotlivých faktorů. K největší shodě v pořadí vlivů došlo v posledním 

sledovaném roce, kdy byl rozdíl pořadí zaznamenán pouze v 6 případech z celkových 28.  

V období let 2009/2010 dosáhl ukazatel EVA meziročního navýšení o 28 915,32 tis. Kč. 

Největší dílčí pozitivní vliv na tento růst měl ukazatel Nosobní/V, který se snížil o 16,74 %, což 

bylo zapříčiněno vysokým nárůstem výnosů o 43,17 % oproti nižšímu růstu osobních nákladů, 

který byl 19,20 %. Výrazného pozitivního vlivu dosáhl také ukazatel Nostatní provozní./V a 

Rpodnikatelské. Naopak největší negativní vliv lze pozorovat u ukazatele Výkonová spotřeba/V, kde 

i přes růst výnosů tento ukazatel vlivem výraznějšího nárůstu výkonové spotřeby (nárůst o 

66,83 %) vzrostl. Dalšími ukazateli, které negativně ovlivňovaly výkonnost podniku, byl 

v případě funkcionální metody ukazatel DzP/EBT a A/CZ a v případ integrální metody ukazatel 

VK a DzPběžná činnosti/V. 

Mezi lety 2010 a 2011 došlo k poklesu vrcholového ukazatele o 10 777,75 tis. Kč. 

Ukazatel Nosobní/V měl opět nejvyšší pozitivní vliv, jelikož růst výnosů převyšoval růst osobních 

nákladů. Také ukazatel, který měl na ukazatele EVA největší negativní vliv, zůstal totožný 

s předchozím obdobím. Nicméně v letech 2010/2011 hodnota negativního vlivu ukazatele 

Výkonová spotřeba/V převyšovala pozitivní vliv ukazatele Nosobní/V. V hodnoceném období byl 

zaznamenán také výrazný negativní vliv ukazatele Rpodnikatelské, který vzrostl o 60,05 %.  

V období 2011/2012 ukazatel EVA opět poklesl, a to o 2 322,31 tis. Kč. Oproti 

předchozím dvěma obdobím měl tentokrát nejvyšší pozitivní vliv na hodnotu vrcholového 

ukazatele ukazatel Výkonová spotřeba/V, který meziročně vzrostl o 11,36 %. Jelikož ukazatel 

EVA poklesl, je důležité sledovat také negativní dílčí vlivy. Nejvyšší negativní vliv v případě 

funkcionální metody byl v období 2011/2012 zaznamenán u ukazatele Nosobní/V a ukazatele Cizí 

zdroje kr./VK. U metody integrální je pořadí ukazatelů s negativním vlivem opačné. Dalším 

ukazatelem s výraznějším negativním vlivem byl ukazatel Odpisy/V. 

V posledním hodnoceném období 2012/2013 došlo k meziročnímu růstu ukazatele EVA 

o 10 906,41 tis. Kč. Nejvyšší vliv na této pozitivní změně měl ukazatel Výkonová spotřeba/V, 

který vzrostl o 2,99 %. Dále pak ukazatel Rpodnikatelské a ukazatel Cizí zdroje kr./VK, kdy první 

jmenovaný ukazatel relativně poklesl o 39,40 % a druhý vzrostl o 26,73 %. 
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3.6.4 Analýza citlivosti vlivů 

V následující části práce bude provedena citlivostní analýza pyramidového rozkladu 

ukazatele EVA funkcionální a integrální metodou, a to za poslední sledované období 2012/2013.  

Relativní odchylky α byly stanoveny  v intervalu -7,50 % až 7,50 % s odstupem 2,5 p.b. 

Zjištění bylo provedeno prostřednictvím jednofaktorové analýzy, viz vzorec (2.68), kdy vliv 

určitého faktoru byl vynásoben činitelem (1+ α). 

Následující tabulky zobrazují relativní změny ukazatele EVA v případě funkcionální a 

integrální metody rozkladu za období 2012/2013 při změně daných faktorů o parametru 

citlivosti α, kdy ostatní faktory zůstaly nezměněny.  

          Tab. 3.18 Analýza citlivostí vlivů funkcionální metodou za období 2012/2013 (v %) 

Faktor 
relat. Δ EVA při Δ faktorů o parametr α 

-7,50 -5,50 -2,50 0,00 2,50 5,50 7,50 

VK 0,31 0,21 0,10 0,00 -0,10 -0,21 -0,31 

RE -3,68 -2,45 -1,23 0,00 1,23 2,45 3,68 

EAT/V -3,90 -2,60 -1,30 0,00 1,30 2,60 3,90 

V/A 1,59 1,06 0,53 0,00 -0,53 -1,06 -1,59 

DzP/V -1,29 -0,86 -0,43 0,00 0,43 0,86 1,29 

          Zdroj: vlastní výpočty 

          Tab. 3.19 Analýza citlivostí vlivů integrální metodou za období 2012/2013 (v %) 

Faktor 
relat. Δ EVA při Δ faktorů o parametr α 

-7,50 -5,50 -2,50 0,00 2,50 5,50 7,50 

VK 0,49 0,32 0,16 0,00 -0,16 -0,32 -0,49 

RE -3,76 -2,51 -1,25 0,00 1,25 2,51 3,76 

EAT/V -3,63 -2,42 -1,21 0,00 1,21 2,42 3,63 

V/A 1,11 0,74 0,37 0,00 -0,37 -0,74 -1,11 

DzP/V -1,20 -0,80 -0,40 0,00 0,40 0,80 1,20 

          Zdroj: vlastní výpočty 

Pro lepší přehlednost jsou hodnoty z Tab. 3.18 a Tab. 3.19 obsaženy také v následujících 

pavučinových grafech, kdy na vodorovné ose jsou zobrazeny hodnoty parametru α a na svislé 

ose je vyjádřena průměrná relativní změna ukazatele EVA v období 2012/2013. Citlivost 

ukazatele EVA na rizikový faktor roste s rostoucím sklonem dané přímky.  
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  Graf 3.20 Analýza citlivosti vlivů funkcionální metodou za období 2012/2013 

 

   Graf 3.21 Analýza citlivosti vlivů integrální metodou za období 2012/2013 

 

Při pohledu na Graf 3.21 a 3.22 je zřejmé, že mezi analýzou citlivost vlivů funkcionální 

a integrální metodou jsou pouze nepatrné rozdíly. Největší sklon byl v období 2012/2013 

zaznamenán u přímek faktorů EAT/V a RE, kdy oba tyto faktory měly kladný vliv na změnu 

ukazatele EVA. Další parametr, který vykazoval kladný vliv na změnu vrcholového ukazatele, 

byl vliv změny DzP/V. U zbývajících analyzovaných ukazatelů, tedy V/A a VK, byl prokázán 

negativní vliv na změnu ukazatele EVA, přičemž největší záporný vliv měl ukazatel V/A. 

Ukazatele EVA je po sledované období 2012/2013 nejméně citlivý na hodnotu VK, kdy při jeho 

kladné změně by došlo k záporné změně hodnoty vrcholového ukazatele EVA.  
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4. Zhodnocení provedené analýzy 

V následující závěrečné kapitole diplomové práce bude provedeno zhodnocení výsledků 

analýzy výkonnosti podniku VÚHŽ a.s. za období 2009 - 2013.  

Z horizontální analýzy vybraných účetní dat byla patrná rostoucí tendence celkových 

aktiv a pasiv, pouze s výjimkou roku 2012, kdy došlo k poklesu o 4 %. Jiný vývoj byl 

zaznamenán u položky výsledku hospodaření za účetní období, kdy po období krize v roce 2009 

došlo k výraznému růstu této položky ve výši 229 %. V dalších letech 2011 a 2012 byl 

zaznamenán pokles výsledku hospodaření za účetní období a v roce 2013 došlo opět k 

meziročnímu růstu, na čemž se podílel zejména růst finančního výsledku hospodaření. 

Z vertikální analýzy vybraných účetní dat byla vypozorována stabilní struktura aktiv a pasiv. U 

aktiv platilo většinové zastoupení oběžného majetku, přičemž průměrně 44 % oběžných aktiv 

tvořily zásoby. Dlouhodobé aktiva představovaly průměrně 40 % podíl na celkovém majetku, 

což značí potřebu velkého množství strojů pro zajištění plynulého chodu hospodářské činnosti 

podniku. Majetek podniku byl po sledované období financován průměrně ze 74 % vlastními 

zdroji, přičemž nejmenší zastoupení vlastních zdrojů bylo zaznamenáno v posledním 

analyzovaném roce 2013, kdy společnost získala jak dlouhodobý, tak krátkodobý investiční 

bankovní úvěr. 

Dále byla pomocí vybraných poměrových ukazatelů analyzována finanční situace 

podniku. Z hlediska analýzy rentability lze podnik hodnotit za ziskový, i přesto, že výsledné 

hodnoty jednotlivých ukazatelů nedosahovaly příliš vysokých hodnot. Analyzované ukazatele 

rentability vykazovaly po celé sledované období totožný trend vývoje. Nejméně zisková byla 

společnosti v roce 2009, kdy doznívaly účinky celosvětové hospodářské krize, což se projevilo 

ve velmi nízkém zisku společnosti, který se odvíjel zejména od tržeb za prodej vlastních 

výrobků a služeb. V roce 2009 podnik navíc nesplňoval pravidlo ROE > ROA > RF. Hned 

v následujícím roce, kdy zisk vzrostl o 19 861 tis. Kč, ukazatele rentability dosáhly nejvyšších 

hodnot za celé sledované období. Následující dva roky byly ve znamení poklesu čistého zisku 

a tedy i hodnot ukazatelů rentability. V posledním sledovaném roce, tedy v roce 2013, 

společnost zaznamenala s rostoucím ziskem také růst ukazatelů rentability. Pozitivní je pro 

společnosti vysoká rentabilita dlouhodobých zdrojů. Z výsledků analýzy likvidity lze podnik 

hodnotit jako vysoce likvidní, kdy ukazatele celkové, pohotové tak i okamžité likvidity 

vykazovaly hodnoty v doporučeném rozmezí či nad doporučenou horní hranicí daného rozmezí. 
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Také čistý pracovní kapitál lze hodnotit pozitivně. Po celé sledované období tento ukazatel 

dosahoval kladných hodnot, což svědčí o tom, že část oběžných aktiv byla financována 

dlouhodobými zdroji. Pozitivní je také rostoucí trend ukazatele od roku 2011, což společnosti 

umožňuje realizovat různé podnikové záměry. Analýza aktivity podniku dosahuje poměrně 

nízkých hodnot obrátky celkových aktiv, která v posledních letech vykazovala klesající trend, 

což naznačuje nízké využití podnikového majetku. Hodnoty ukazatelů doby obratu byly 

poměrně vysoké s nepříznivým rostoucím trendem v letech 2012 a 2013. Pro podnik je také 

velmi důležité dodržovat pravidlo solventnosti, což se společnosti VÚHŽ a.s. dařilo s výjimkou 

roku 2012, kdy doba obratu pohledávek přesáhla dobu obratu závazků o 2,85 dní. V rámci 

analýzy finanční stability lze sledovaný podnik považovat za dlouhodobě finančně stabilní. 

Ukazatel podílu vlastního kapitálu na aktivech vykazoval v posledních letech klesající tendenci, 

což pro podnik není příliš příznivé. Stupeň krytí stálých aktiv udává, že velká část 

dlouhodobých zdrojů společnosti sloužila ke krytí oběžného majetku. Z pohledu velmi nízké 

celkové zadluženosti, která pouze v roce 2013 přesáhla hranici 30 %, lze konstatovat, že 

společnost má dostatečnou rezervu pro využití financování z cizích zdrojů, které se vyznačují 

nižšími náklady ve srovnání s náklady na kapitál vlastní. Rostoucí úrokové zatížení 

v posledních dvou sledovaných letech, kdy podnik využíval více bankovní úvěry, není pro 

analyzovanou společnost nijak ohrožující, neboť si udržovala rostoucí trend rentability 

vložených prostředků.  

Na podnik byla také aplikována analýza vybraných souhrnných modelů hodnocení 

finanční úrovně. Tato analýza má však pouze doplňkový charakter, jelikož společnost VÚHŽ 

a.s. nelze jednoznačně zařadit mezi tradiční výrobní podniky. Výsledky Altmanova Z-skóre 

značí minimální pravděpodobnost bankrotu společnosti. Na základě Kralickova Quick-testu lze 

podnik v daném období 2009 – 2013 označit za finančně stabilní. Naproti tomu výnosová 

situace společnosti se po celé sledované období nacházela v oblasti šedé zóny, což ovlivnilo 

ukazatel souhrnné finanční situace, který se pohyboval v šedém pásmu či na horní hranici 

mezních hodnot. Je tedy zřejmé, že podnik by se měl zaměřit na zlepšení výnosové situace, což 

by se pozitivně promítlo do souhrnné finanční situace. Posledním využitým modelem byl Index 

IN05, jehož výsledky lze hodnotit více než příznivě, neboť hodnoty indexu vykazují 92 % 

pravděpodobnost, že podnik nezbankrotuje a 95 % pravděpodobnost, že podnik bude tvořit 

hodnotu.  

K hodnocení finanční výkonnosti podniku za sledované období byl využit také moderní 

ukazatel EVA vypočtený na bázi zúženého hodnotového rozpětí. Ekonomická přidaná hodnota 
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ve sledovaném vykazovala záporná čísla, přičemž hodnoty se pohybovaly od -3 706 tis. Kč do 

-32 601 tis. Kč. Podnik tedy vytvářel ekonomickou ztrátu a nevytvářel žádnou dodatečnou 

hodnotu pro vlastníky. Záporná hodnota ukazatele EVA v jednotlivých letech byla způsobena 

zejména kombinací nízké rentability vlastního kapitálu a vysokých nákladů vlastního kapitálu.  

Ukazatel EVA patří k významným nástrojům měření výkonnosti podniku, a proto byly 

identifikovány hlavní faktory, které na výkonnosti podniku působí, a to prostřednictvím 

pyramidového rozkladu ukazatele EVA funkcionální a integrální metodou. V období let 

2009/2010, kdy ukazatel EVA vzrostl, měl největší pozitivní vliv ukazatel Nosobní/V a naopak 

největší negativní vliv ukazatel Výkonová spotřeba/V. V následujících letech 2010/2011 

ukazatel EVA klesl, přičemž nejvyšší pozitivní i negativní vliv zůstal totožný s lety 2009/2010. 

V období 2011/2012 došlo oproti předchozím obdobím ke změně, kdy největší pozitivní vliv 

vykazoval ukazatel Výkonová spotřeba/V a nejvyšší negativní vliv ukazatele Nosobní/V a Cizí 

zdroje kr./VK. V posledním hodnoceném období vykazoval nejvyšší pozitivní vliv opět ukazatel 

Výkonová spotřeba/V a největší negativní vliv ukazatel Nost.prov./V. Během celého sledovaného 

období měl na ukazatel EVA největší vliv ukazatel Výkonová spotřeba/V, kdy s jeho poklesem 

působil na vrcholový ukazatel pozitivně a naopak s jeho růstem ovlivňoval ukazatel EVA 

negativně. Při porovnání výsledků funkcionální a integrální metody rozkladu, lze konstatovat, 

že vlivy jednotlivých ukazatelů se příliš neliší a vedou k podobnému posuzování důležitosti 

jednotlivých faktorů.  

U vybraného podniku byla provedena také citlivostní analýza pyramidového rozkladu 

ukazatele EVA funkcionální a integrální metodou, a to za období 2012/2013. Z výsledků obou 

metod vyplynulo, že rozhodujícími faktory jsou ukazatele EAT/V a RE, kdy oba tyto faktory 

měly na ukazatel EVA kladný vliv.  

Společnost VÚHŽ a.s. svou činností spadá do okruhu podniků cyklického odvětví, což 

značí, že vývoj analyzované společnosti se odvíjí od hospodářského cyklu. Společnost by tedy 

v období hospodářského růstu měla dosahovat vysokých tržeb a zisků. Naopak v období recese 

by poptávka po produktech společnosti měla klesat. V následující tabulce, viz Tab. 4.1, jsou 

zobrazeny procentní změny HDP České republiky a procentní změny tržeb společnosti VÚHŽ 

a.s. za období 2009 – 2013.   
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     Tab. 4.1 Porovnání vývoje HDP ČR a tržeb společnosti VÚHŽ a.s. za období 2009 – 2013 (v %) 

 2009 2010 2011 2012 2013 

HDP ve stálých cenách -4,8 2,3 2,0 -0,8 -0,7 

Tržby  -44,3 42,4 14,8 -13,1 -2,2 

    Zdroj: MF ČR a vlastní výpočty 

Z údajů uvedených v tabulce výše je zřejmé, že tržby společnosti ve sledovaném období 

s růstem HDP rostly a naopak s poklesem HDP klesaly, což potvrzuje závislost vývoje 

analyzované společnost na hospodářském cyklu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



75 

 

5. Závěr 

Cílem diplomové práce bylo zhodnocení finanční výkonnosti podniku VÚHŽ a.s., který 

působí v cyklickém odvětví. Zhodnocení bylo provedeno z dostupných účetních výkazů za 

období 2009 – 2013. 

Diplomová práce byla rozdělena do pěti kapitol, kdy první kapitolou byl úvod a poslední 

kapitolu tvořil závěr.  

Druhá kapitola obsahovala popis metodiky hodnocení finanční výkonnosti, kdy nejprve 

bylo blíže charakterizováno pojetí výkonnosti podniku, včetně popisu vývoje jednotlivých 

přístupů k měření. Dále byla uvedena charakteristika vybraných ukazatelů finanční analýzy a 

vybraných souhrnných modelů hodnocení finanční úrovně podniku. Další oblast teoretické části 

byla zaměřena na specifikování výpočtu nákladů kapitálu a ekonomické přidané hodnoty včetně 

pyramidového rozkladu a citlivostní analýzy.  

Třetí kapitola obsahovala na úvod představení analyzované společnost VÚHŽ a.s., pro 

kterou byly následně zhodnoceny finanční výkazy, a to prostřednictvím horizontální a 

vertikální analýzy. Dále byla zhodnocena finanční situace podniku, a to na základě vybraných 

poměrových ukazatelů. V další části třetí kapitoly byla analyzována finanční úroveň společnosti 

VÚHŽ a.s. pomocí vybraných souhrnných modelů. Poté byly stanoveny náklady kapitálu a byla 

vypočtena ekonomická přidaná hodnota. Následně byl proveden pyramidový rozklad 

ekonomické přidané hodnoty a analýza citlivost vlivů.  

Čtvrtá kapitola byla věnována souhrnnému zhodnocení provedené analýzy 

z předcházející kapitoly. Z provedeného zhodnocení lze společnost VÚHŽ a.s. považovat za 

stabilní společnost s velmi nízkou mírou zadlužení, nicméně ji nelze zařadit mezi dostatečně 

výkonné podniky. Základním doporučením analyzované společnosti je zvýšení rentability, 

zejména pak rentability vlastního kapitálu, a to prostřednictvím nárůstu tržeb z prodeje 

vlastních výrobků a služeb. Společnost v současné době přes polovinu své výroby exportuje a 

i nadále by se měla ubírat směrem zahraničních trhů. V případě rozšiřování sortimentu by 

společnost mohla zvážit vyšší zapojení cizích zdrojů. Zvýšení rentability ve spojení s poklesem 

nákladových položek by kladně ovlivnilo tvorbu ekonomické přidané hodnoty a tedy i celkovou 

výkonnost podniku. Nepříznivá je pro výkonnost společnosti také výše nákladu vlastního 

kapitálu. Jeho velikost je však mimo jiné ovlivněna metodou výpočtu a také proto by námětem 
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pro další zkoumání mohl být vliv výběru metody výpočtu nákladu vlastního kapitálu na 

výkonnost podniku.  
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Příloha 1 Rozvaha společnosti VÚHŽ a.s. 

Tab. P1.1 Aktiva za období 2009 – 2013 (v tis. Kč) 

 

Položka 
Rok 

2009 2010 2011 2012 2013 

AKTIVA CELKEM 285 703 352 206 360 170 345 309 387 313 

Dlouhodobý majetek 115 617 130 698 143 542 148 809 150160 

Dlouhodobý nehmotný majetek 2 442 1 288 1 468 2 063 2 344 

Software 1 780 909 1 137 994 2 108 

Ocenitelná práva 662 379 331 283 236 

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0 786 0 

Dlouhodobý hmotný majetek 112 945 129 180 141 844 146 516 147 586 

Pozemky  1 364 1 437 1 437 1 437 1 437 

Stavby 42 599 60 004 59 322 60 582 57 554 

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 63 521 69 155 65 650 70 716 84 730 

Jiný dlouhodobý hmotný majetek  286 1 108 1 071 1 056  919 

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 9 227 1 625 17 801 15 444 5 421 

Poskytnuté zálohy na dl. hmotný majetek 512 0 297 601 429 

Oceňovací rozdíl k nabytému majetku - 4 564 - 4 149 - 3 734 - 3 320 - 2 904 

Dlouhodobý finanční majetek 230 230 230 230 230 

Ostatní dluhové cenné papíry a podíly 230 230 230 230 230 

Oběžná aktiva 167 901 220 872 209 898 194 547 234 821 

Zásoby 65 777 87 957 94 968 94 054 114 764 

Materiál 30 554 47 908 47 875 38 839 52 323 

Nedokončená výroba a polotovary 24 757 27 769 28 341 30 593 37 246 

Výrobky 10 430 12 272 18 631 24 587 25 171 

Poskytnuté zálohy na zásoby 36 8 121 35 24 

Dlouhodobé pohledávky 3 583 2 516 4 293 332 527 

Pohledávky z obchodních vztahů 3 336 2 132 3 826 0 271 

Jiné pohledávky  247 384 467 332 256 

Krátkodobé pohledávky 41 198 79 455 79 546 74 573 77 196 

Pohledávky z obchodních vztahů 33 327 65 888 69 209 72 055 70 598 

Stát - daňové pohledávky 6 966 10 986 6 343  1 178 4 912 

Krátkodobé poskytnuté zálohy 701 2 453 1 214 277 16 

Dohadné účty aktivní  146 121  0 0 133 

Jiné pohledávky 58 7 2 780 1 063 1 537 

Krátkodobý finanční majetek 57 343 50 944 31 091 25 588 42 334 

Peníze 531 587 699 413 314 

Účty v bankách 56 812 50 357 30 392 25 175 42 020 

Časové rozlišení 2 185 636 6 730 1 953 2 332 

Náklady příštích období 2 106 628 6 730 1 641 2 009 

Příjmy příštích období 79 8 0 312 323 
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Tab. P1.2 Pasiva za období 2009 – 2013 (v tis. Kč) 

 

 

Položka 
Rok 

2009 2010 2011 2012 2013 

PASIVA CELKEM 285 703 352 206 360 170 345 309 387 313 

Vlastní kapitál 227 762 262 330 255 088 258 756 269 189 

Základní kapitál 16 817 16 817 16 817 16 817 16 817 

Kapitálové fondy 42 485 38 246 38 246 38 246 38 246 

Ostatní kapitálové fondy 48 846 38 383 38 383 38 383 38 383 

Oceňovací rozdíl z přecenění majetku a závazků - 137 - 137 - 137 - 137 - 137 

Oceňovací rozdíl při přeměnách - 6 224 0 0 0 0 

Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku 3 363 3 363 3 363 3 363 3 363 

Zákonný rezervní fond 3 363 3 363 3 363 3 363 3 363 

Výsledek hospodaření minulých let 156 408 175 354 173 904 184 662 188 330 

Nerozdělený zisk minulých let 156 408 175 354 173 904 184 662 188 330 

Výsledek hospodaření BÚO 8 689 28 550 22 758 15 668 22 433 

Cizí zdroje 56 989 88 872 104 204 85 491 117 028 

Rezervy 0 0 0 0 2 110 

Ostatní rezervy 0 0 0 0 2 110 

Dlouhodobé závazky 0 905 2 550 3 264 3 739 

Odložený daňový závazek 0 905 2 550 3 264 3 739 

Krátkodobé závazky 55 767 87 967 101 654 67 947 87 384 

Závazky z obchodních vztahů 31 854 56 002 67 616 34 685 48 986 

Závazky k zaměstnancům 13 745 19 913 22 571 23 502 26 571 

Závazky ze sociálního a zdravotního pojištění 3 609 5 065 6 139 6 279 6 552 

Stát - daňové závazky a dotace 939 1 662 4 043 2 141 4 401 

Krátkodobé přijaté zálohy 794 386 909  656 8 

Dohadné účty pasivní 4 626 4 817 63 684 191 

Jiné závazky 200 122 313 0 675 

Bankovní úvěry a výpomoci 1 222 0 0 14 280 23 795 

Bankovní úvěry dlouhodobé  0 0 0 11 165 17 492 

Krátkodobé bankovní úvěry 1 222 0 0 3 115 6 303 

Časové rozlišení  952 1 004 878 1 062 1 096 

Výdaje příštích období 952 1 004 875 1 059 1 093 

Výnosy příštích období 0 0 3  3 3 
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 Příloha 2 Výkaz zisku a ztráty společnosti VÚHŽ a.s. 

 Tab. P2.1 Výkaz zisku a ztráty za období 2009 – 2013 (v tis. Kč)

Položka 
Rok 

2009 2010 2011 2012 2013 

Tržby za prodej zboží 8 3 6 7 2 

Náklady vynaložené na prodané zboží 2 1 1 2 1 

Obchodní marže 6 2 5 5 1 

Výkony 317546 469 341 545 330 477 601 471 495 

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 326 695 462 800 530 908 461 811 455 046 

Změna stavu zásob vlastní činnosti - 19 000 2 113 6 830 8 890 8 244 

Aktivace 9 851 4 428 7 592 6 900 8 205 

Výkonová spotřeba 163 061 272 034 343 327 283 618 259 570 

Spotřeba materiálu a energie 111 164 202 877 259 061 208 872 191 815 

Služby 51 897 69 157 84 266 74 746 67 755 

Přidaná hodnota 154 491 197 309 202 008 193 988 211 926 

Osobní náklady 126 096 150 302 162 490 157 931 161 742 

Mzdové náklady 92 378 108 947 117 846 113 388 116 138 

Odměny členům orgánů společnosti 468 468 457 648 648 

Náklady na sociální a zdravotní pojištění 29 826 36 482 40 025 39 290 40 159 

Sociální náklady 3 424 4 405 4 162 4 605 4 797 

Daně a poplatky 441 464  197  977 992 

Odpisy dl. nehmotné a hmotného majetku 18 164 20 377 19 253 20 061 23 335 

Tržby z prodeje dl. majetku a materiálu 1 386 4 387 5 604 4 342 742 

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 89 1 315 849 2 208 

Tržby z prodeje materiálu 1 297 3 072 4 755 4 340 534 

Zůstatková cena prodaného dl. majetku a materiálu 192 1 010 2 370 189 172 

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 0 456 321 0 6 

Prodaný materiál 192 554 2 049 189 166 

Zvýšení (+) / snížení (-) rezerv a opr. položek v prov. čin. 7 469 - 1 826 - 1 270 - 173 7 700 

Ostatní provozní výnosy 13 292 7 759 7 512 8 778 9 446 

Ostatní provozní náklady 6 958 4 069 6 672 5 189 4 946 

Provozní výsledek hospodaření 9 849 35 059 25 412 22 934 23 227 

Tržby z prodeje CP a podílů 0 0 0 0 2 

Výnosové úroky 50 217 105 19 6 

Nákladové úroky 694 310 355 545 640 

Ostatní finanční výnosy 5 927 2 496 6 745 3 789 10 070 

Ostatní finanční náklady 7 896 7 164 5 838 8 069 5 518 

Finanční výsledek hospodaření  - 2 613 - 4 761 657 - 4 806 3 920 

Daň z příjmů za běžnou činnost - 1 453 1 748 4 360 2 460 4 714 

- splatná  1 660 2 716 1 746 4 239 

- odložená - 1 453 88 1 644 714 475 

Výsledek hospodaření za běžnou činnost 8 689 28 550 21 709 15 668 22 433 

Mimořádné výnosy 0 0 1 295 0 0 

Daň z příjmů z mimořádné činnosti 0 0 246 0 0 

- splatná 0 0 246 0 0 

Mimořádný výsledek hospodaření 0 0 1 049 0 0 

Výsledek hospodaření za účetní období 8 689 28 550 22 758 15 668 22 433 

Výsledek hospodaření před zdaněním 7 236 30 298 27 364 18 128 27 147 
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 Příloha 3 Výkaz o peněžních tocích společnosti VÚHŽ a.s. 

 Tab. P3.1 Výkaz o peněžních tocích za období 2009 – 2013 (v tis. Kč) 

Položka 
Rok 

2009 2010 2011 2012 2013 

Počáteční stav peněžních prostředků 13 793 57 343 50 944 31 091 25588 

Peněžní toky z provozní činnosti           

Účetní zisk z BČ před zdaněním 7 236 30 298 26 069 18 128 27 147 

Úpravy o nepeněžní operace 27 555 25 284 17 857 19 997 30 875 

Odpisy stálých aktiv 17 749 19 962 19 405 19 646 22 940 

Změna stavu opravných položek a rezerv 7 469 -1 826 -1 270 -173 7 700 

Zisk/ztráta z podeje stálých aktiv -89 -860 -528 -2 -204 

Vyúčtované nákladové a výnosové úroky 644 93 250 526 634 

Úpravy o ostatní nepeněžní operace 1 782 7 915 0 0 -195 

Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu 56 275 -23 759 -2 279 -18 725 -10 026 

Změna stavu pohledávek a časového rozlišení aktiv 42 392 -35 088 -7 493 14 352 -5 627 

Změna stavu závazků a časového rozlišení pasiv -16 491 32 251 11 971 -33 523 19 472 

Změna stavu zásob 30 374 -20 922 -6 757 446 -23 871 

Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním 

a mim. položkami 
91 066 31 823 41 647 19 400 47 996 

Úroky vyplacené -694 -310 -355 -545 -640 

Úroky přijaté 50 217 105 19 6 

Zaplacena daň z příjmů za běžnou činnost 0 -1 660 -1 126 -1 746 -4 239 

Příjmy a výdaje spojené s mimoř. účet případy 0 0 1 049 0 0 

Čistý peněžní tok z provozní činnosti 90 422 30 070 41 320 17 128 43 123 

Peněžní toky z investiční činnosti      

Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv -20 155 -14 562 -32 022 -24 913 -24 102 

Příjmy z prodeje stálých aktiv 89 1 315 849 2 210 

Čistý peněžní tok z investiční činnosti -20 066 -13 247 -31 173 -24 911 -23 892 

Peněžní toky z finanční činnosti      

Dopady změn dl. závazků a krátkodobých závazků -26 806 -1 222 0 14 280 9 515 

Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostř. 0 -22 000 -30 000 -12 000 -12 000 

Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku 0 -22 000 -30 000 -12 000 -12 000 

Čistý peněžní tok z finanční činnosti -26 806 -23 222 -30 000 2 280 -2 485 

Čistá změna peněžních prostředků 43 550 -6 399 -19 853 -5 503 16 746 

Konečný stav peněžních prostředků 57 343 50 944 31 091 25 588 42 334 
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 Příloha 4 Horizontální analýza rozvahy 

 Tab P4.1 Horizontální analýza aktiv za období 2009 – 2013 (v tis. Kč a v %) 

Položka 
2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 

abs. rel. abs. rel. abs. rel. abs. rel. 

AKTIVA CELKEM 66 503 23% 7 964 2% -14 861 -4% 42 004 12% 

Dlouhodobý majetek 15 081 13% 12 844 10% 5 267 4% 1 351 1% 

Dlouhodobý nehmotný majetek -1 154 -47% 180 14% 595 41% 281 14% 

Software -871 -49% 228 25% -143 -13% 1 114 112% 

Ocenitelná práva -283 -43% -48 -13% -48 -15% -47 -17% 

Nedokončený dl. nehmotný majetek 0  0  786  -786 -100% 

Dlouhodobý hmotný majetek 16 235 14% 12 664 10% 4 672 3% 1 070 1% 

Pozemky  73 5% 0 0% 0 0% 0 0% 

Stavby 17 405 41% -682 -1% 1 260 2% -3 028 -5% 

Samostatné mov. věci a soubory mov. věcí 5 634 9% -3 505 -5% 5 066 8% 14 014 20% 

Jiný dlouhodobý hmotný majetek 822 287% -37 -3% -15 -1% -137 -13% 

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek -7 602 -82% 16 176 995% -2 357 -13% -10 023 -65% 

Poskytnuté zálohy na dl. hmotný majetek -512 -100% 297 0% 304 102% -172 -29% 

Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 415 -9% 415 -10% 414 -11% 416 -13% 

Dlouhodobý finanční majetek 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Ostatní dluhové cenné papíry a podíly 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Oběžná aktiva 52 971 32% -10 974 -5% -15 351 -7% 40 274 21% 

Zásoby 22 180 34% 7 011 8% -914 -1% 20 710 22% 

Materiál 17 354 57% -33 0% -9 036 -19% 13 484 35% 

Nedokončená výroba a polotovary 3 012 12% 572 2% 2 252 8% 6 653 22% 

Výrobky 1 842 18% 6 359 52% 5 956 32% 584 2% 

Poskytnuté zálohy na zásoby -28 -78% 113 1413% -86 -71% -11 -31% 

Dlouhodobé pohledávky -1 067 -30% 1 777 71% -3 961 -92% 195 59% 

Pohledávky z obchodních vztahů -1 204 -36% 1 694 79% -3 826 -100% 271 0% 

Jiné pohledávky 137 55% 83 22% -135 -29% -76 -23% 

Krátkodobé pohledávky 38 257 93% 91 0% -4 973 -6% 2 623 4% 

Pohledávky z obchodních vztahů 32 561 98% 3 321 5% 2 846 4% -1 457 -2% 

Stát - daňové pohledávky 4 020 58% -4 643 -42% -5 165 -81% 3 734 317% 

Krátkodobé poskytnuté zálohy 1 752 250% -1 239 -51% -937 -77% -261 -94% 

Dohadné účty aktivní  -25 -17% -121 -100% 0 0% 133 0% 

Jiné pohledávky -51 -88% 2 773 39614% -1 717 -62% 474 45% 

Krátkodobý finanční majetek -6 399 -11% -19 853 -39% -5 503 -18% 16 746 65% 

Peníze 56 11% 112 19% -286 -41% -99 -24% 

Účty v bankách -6 455 -11% -19 965 -40% -5 217 -17% 16 845 67% 

Časové rozlišení -1 549 -71% 6 094 958% -4 777 -71% 379 19% 

Náklady příštích období -1 478 -70% 6 102 972% -5 089 -76% 368 22% 

Příjmy příštích období -71 -90% -8 -100% 312 0% 11 4% 
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     Tab. P4.2 Horizontální analýza pasiv za období 2009 - 2013 (v tis. Kč a v %) 

 

Položka 
2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 

abs. rel. abs. rel. abs. rel. abs. rel. 

PASIVA CELKEM 66 503 23% 7 964 2% -14 861 -4% 42 004 12% 

Vlastní kapitál 34 568 15% -7 242 -3% 3 668 1% 10 433 4% 

Základní kapitál 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Kapitálové fondy -4 239 -10% 0 0% 0 0% 0 0% 

Ostatní kapitálové fondy -10 463 -21% 0 0% 0 0% 0 0% 

Oceňovací rozdíl z přecenění majetku 

a závazků 
0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Oceňovací rozdíl při přeměnách 6 224 -100% 0 0% 0 0% 0 0% 

Rezervní fondy a ostatní fondy ze 

zisku 
0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Zákonný rezervní fond 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Výsledek hospodaření minulých let 18 946 12% -1 450 -1% 10 758 6% 3 668 2% 

Nerozdělený zisk minulých let 18 946 12% -1 450 -1% 10 758 6% 3 668 2% 

Výsledek hospodaření BÚO 19 861 229% -5 792 -20% -7 090 -31% 6 765 43% 

Cizí zdroje 31 883 56% 15 332 17% -18 713 -18% 31 537 37% 

Rezervy 0 0% 0 0% 0 0% 2 110 0% 

Ostatní rezervy 0 0% 0 0% 0 0% 2 110 0% 

Dlouhodobé závazky 905 0% 1 645 182% 714 28% 475 15% 

Odložený daňový závazek 905 0% 1 645 182% 714 28% 475 15% 

Krátkodobé závazky 32 200 58% 13 687 16% -33 707 -33% 19 437 29% 

Závazky z obchodních vztahů 24 148 76% 11 614 21% -32 931 -49% 14 301 41% 

Závazky k zaměstnancům 6 168 45% 2 658 13% 931 4% 3 069 13% 

Závazky ze sociálního a zdravotního 

pojištění 
1 456 40% 1 074 21% 140 2% 273 4% 

Stát - daňové závazky a dotace 723 77% 2 381 143% -1 902 -47% 2 260 106% 

Krátkodobé přijaté zálohy -408 -51% 523 135% -253 -28% -648 -99% 

Dohadné účty pasivní 191 4% -4 754 -99% 621 986% -493 -72% 

Jiné závazky -78 -39% 191 157% -313 -100% 675 0% 

Bankovní úvěry a výpomoci -1 222 -100% 0 0% 14 280 0% 9 515 67% 

Bankovní úvěry dlouhodobé  0 0% 0 0% 11 165 0% 6 327 57% 

Krátkodobé bankovní úvěry -1 222 -100% 0 0% 3 115 0% 3 188 102% 

Časové rozlišení  52 5% -126 -13% 184 21% 34 3% 

Výdaje příštích období 52 5% -129 -13% 184 21% 34 3% 

Výnosy příštích období 0 0% 3 0% 0 0% 0 0% 
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Příloha 5 Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty 

Tab P5.1 Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty za období 2009 – 2013 (v tis. Kč a v %))

Položka 
2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 

abs. rel. abs. rel. abs. rel. abs. rel. 

Tržby za prodej zboží -5 -63% 3 100% 1 17% -5 -71% 

Náklady vynaložené na prodané zboží -1 -50% 0 0% 1 100% -1 -50% 

Obchodní marže -4 -67% 3 150% 0 0% -4 -80% 

Výkony 151 795 48% 75 989 16% -67 729 -12% -6 106 -1% 

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 136 105 42% 68 108 15% -69 097 -13% -6 765 -1% 

Změna stavu zásob vlastní činnosti 21 113 -111% 4 717 223% 2 060 30% -646 -7% 

Aktivace -5 423 -55% 3 164 71% -692 -9% 1 305 19% 

Výkonová spotřeba 108 973 67% 71 293 26% -59 709 -17% -24 048 -8% 

Spotřeba materiálu a energie 91 713 83% 56 184 28% -50 189 -19% -17 057 -8% 

Služby 17 260 33% 15 109 22% -9 520 -11% -6 991 -9% 

Přidaná hodnota 42 818 28% 4 699 2% -8 020 -4% 17 938 9% 

Osobní náklady 24 206 19% 12 188 8% -4 559 -3% 3 811 2% 

Mzdové náklady 16 569 18% 8 899 8% -4 458 -4% 2 750 2% 

Odměny členům orgánů společnosti 0 0% -11 -2% 191 42% 0 0% 

Náklady na sociální a zdravotní pojištění 6 656 22% 3 543 10% -735 -2% 869 2% 

Sociální náklady 981 29% -243 -6% 443 11% 192 4% 

Daně a poplatky 23 5% -267 -58% 780 396% 15 2% 

Odpisy dl. nehmotné a hmotného 

majetku 
2 213 12% -1 124 -6% 808 4% 3 274 16% 

Tržby z prodeje dl. majetku a materiálu 3 001 217% 1 217 28% -1 262 -23% -3 600 -83% 

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 1 226 1378% -466 -35% -847 -100% 206 10300% 

Tržby z prodeje materiálu 1 775 137% 1 683 55% -415 -9% -3 806 -88% 

Zůstatková cena prodaného dl. majetku a 

materiálu 
818 426% 1 360 135% -2 181 -92% -17 -9% 

Zůstatková cena prodaného dl. majetku 456 0% -135 -30% -321 -100% 6 0% 

Prodaný materiál 362 189% 1 495 270% -1 860 -91% -23 -12% 

Zvýšení (+) / snížení (-) rezerv a opr. 

položek v prov. čin. 
-9 295 -124% 556 -30% 1 097 -86% 7 873 -4551% 

Ostatní provozní výnosy -5 533 -42% -247 -3% 1 266 17% 668 8% 

Ostatní provozní náklady -2 889 -42% 2 603 64% -1 483 -22% -243 -5% 

Provozní výsledek hospodaření 25 210 256% -9 647 -28% -2 478 -10% 293 1% 

Tržby z prodeje CP a podílů 0 0% 0 0% 0 0% 2 0% 
Výnosové úroky 167 334% -112 -52% -86 -82% -13 -68% 

Nákladové úroky -384 -55% 45 15% 190 54% 95 17% 

Ostatní finanční výnosy -3 431 -58% 4 249 170% -2 956 -44% 6 281 166% 

Ostatní finanční náklady -732 -9% -1 326 -19% 2 231 38% -2 551 -32% 

Finanční výsledek hospodaření  -2 148 82% 5 418 -114% -5 463 -832% 8 726 182% 

Daň z příjmů za běžnou činnost 3 201 -220% 2 612 149% -1 900 -44% 2 254 92% 

- splatná 1 660  1 056 64% -970 -36% 2 493 143% 

- odložená 1 541 -106% 1 556 1768% -930 -57% -239 -33% 

Výsledek hospodaření za běžnou činnost 19 861 229% -6 841 -24% -6 041 -28% 6 765 43% 

Mimořádné výnosy 0 0% 1 295 0% -1 295 -100% 0 0% 

Daň z příjmů z mimořádné činnosti 0 0% 246 0% -246 -100% 0 0% 

- splatná 0 0% 246 0% -246 -100% 0 0% 

Mimořádný výsledek hospodaření 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Výsledek hospodaření za účetní období 0 0% 1 049 0% -1 049 -100% 0 0% 

Výsledek hospodaření před zdaněním 19 861 229% -5 792 -20% -7 090 -31% 6 765 43% 
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Příloha 6 Vertikální analýza rozvahy  

Tab. P6.1 Vertikální analýza aktiva za období 2009 - 2013 

Položka 
2009 2010 2011 2012 2013 

v tis. Kč v % v tis. Kč v % v tis. Kč v % v tis. Kč v % v tis. Kč v % 

AKTIVA CELKEM 285 703 100 % 352 206 100 % 360 170 100 % 345 309 100 % 387 313 100 % 

Dlouhodobý majetek 115 617 0,00% 130 698 0,00% 143 542 0,00% 148 809 0,00% 150160 0,00% 

Dlouhodobý nehmotný majetek 2 442 40,47% 1 288 37,11% 1 468 39,85% 2 063 43,09% 2 344 38,77% 

Software 1 780 0,85% 909 0,37% 1 137 0,41% 994 0,60% 2 108 0,61% 

Ocenitelná práva 662 0,62% 379 0,26% 331 0,32% 283 0,29% 236 0,54% 

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 0 0,23% 0 0,11% 0 0,09% 786 0,08% 0 0,06% 

Dlouhodobý hmotný majetek 112 945 0,00% 129 180 0,00% 141 844 0,00% 146 516 0,23% 147 586 0,00% 

Pozemky  1 364 39,53% 1 437 36,68% 1 437 39,38% 1 437 42,43% 1 437 38,11% 

Stavby 42 599 0,48% 60 004 0,41% 59 322 0,40% 60 582 0,42% 57 554 0,37% 

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 63 521 14,91% 69 155 17,04% 65 650 16,47% 70 716 17,54% 84 730 14,86% 

Jiný dlouhodobý hmotný majetek  286 22,23% 1 108 19,63% 1 071 18,23% 1 056 20,48%  919 21,88% 

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 9 227 0,10% 1 625 0,31% 17 801 0,30% 15 444 0,31% 5 421 0,24% 

Poskytnuté zálohy na dl. hmotný majetek 512 3,23% 0 0,46% 297 4,94% 601 4,47% 429 1,40% 

Oceňovací rozdíl k nabytému majetku - 4 564 0,18% - 4 149 0,00% - 3 734 0,08% - 3 320 0,17% - 2 904 0,11% 

Dlouhodobý finanční majetek 230 -1,60% 230 -1,18% 230 -1,04% 230 -0,96% 230 -0,75% 

Ostatní dluhové cenné papíry a podíly 230 0,08% 230 0,07% 230 0,06% 230 0,07% 230 0,06% 

Oběžná aktiva 167 901 0,00% 220 872 0,00% 209 898 0,00% 194 547 0,00% 234 821 0,00% 

Zásoby 65 777 0,08% 87 957 0,07% 94 968 0,06% 94 054 0,07% 114 764 0,06% 

Materiál 30 554 0,00% 47 908 0,00% 47 875 0,00% 38 839 0,00% 52 323 0,00% 

Nedokončená výroba a polotovary 24 757 58,77% 27 769 62,71% 28 341 58,28% 30 593 56,34% 37 246 60,63% 

Výrobky 10 430 23,02% 12 272 24,97% 18 631 26,37% 24 587 27,24% 25 171 29,63% 

Poskytnuté zálohy na zásoby 36 10,69% 8 13,60% 121 13,29% 35 11,25% 24 13,51% 

Dlouhodobé pohledávky 3 583 8,67% 2 516 7,88% 4 293 7,87% 332 8,86% 527 9,62% 

Pohledávky z obchodních vztahů 3 336 3,65% 2 132 3,48% 3 826 5,17% 0 7,12% 271 6,50% 

Jiné pohledávky  247 0,00% 384 0,00% 467 0,00% 332 0,00% 256 0,00% 

Krátkodobé pohledávky 41 198 0,00% 79 455 0,00% 79 546 0,00% 74 573 0,00% 77 196 0,00% 

Pohledávky z obchodních vztahů 33 327 0,01% 65 888 0,00% 69 209 0,03% 72 055 0,01% 70 598 0,01% 

Stát - daňové pohledávky 6 966 1,25% 10 986 0,71% 6 343 1,19%  1 178 0,10% 4 912 0,14% 

Krátkodobé poskytnuté zálohy 701 1,17% 2 453 0,61% 1 214 1,06% 277 0,00% 16 0,07% 



 

6/2 

 

Položka 
2009 2010 2011 2012 2013 

v tis. Kč v % v tis. Kč v % v tis. Kč v % v tis. Kč v % v tis. Kč v % 

Dohadné účty aktivní  146 0,09% 121 0,11%  0 0,13% 0 0,10% 133 0,07% 

Jiné pohledávky 58 14,42% 7 22,56% 2 780 22,09% 1 063 21,60% 1 537 19,93% 

Krátkodobý finanční majetek 57 343 11,66% 50 944 18,71% 31 091 19,22% 25 588 20,87% 42 334 18,23% 

Peníze 531 0,00% 587 0,00% 699 0,00% 413 0,00% 314 0,00% 

Účty v bankách 56 812 2,44% 50 357 3,12% 30 392 1,76% 25 175 0,34% 42 020 1,27% 

Časové rozlišení 2 185 0,25% 636 0,70% 6 730 0,34% 1 953 0,08% 2 332 0,00% 

Náklady příštích období 2 106 0,05% 628 0,03% 6 730 0,00% 1 641 0,00% 2 009 0,03% 

Příjmy příštích období 79 0,02% 8 0,00% 0 0,77% 312 0,31% 323 0,40% 
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Tab. P6.2 Vertikální analýza pasiv za období 2009 - 2013 

Položka 
2009 2010 2011 2012 2013 

v tis. Kč v % v tis. Kč v % v tis. Kč v % v tis. Kč v % v tis. Kč v % 

PASIVA CELKEM 285 703 100% 352 206 100% 360 170 100% 345 309 100% 387 313 100% 

Vlastní kapitál 227 762 79,72% 262 330 74,48% 255 088 70,82% 258 756 74,93% 269 189 69,50% 

Základní kapitál 16 817 5,89% 16 817 4,77% 16 817 4,67% 16 817 4,87% 16 817 4,34% 

Kapitálové fondy 42 485 14,87% 38 246 10,86% 38 246 10,62% 38 246 11,08% 38 246 9,87% 

Ostatní kapitálové fondy 48 846 17,10% 38 383 10,90% 38 383 10,66% 38 383 11,12% 38 383 9,91% 

Oceňovací rozdíl z přecenění majetku a závazků - 137 -0,05% - 137 -0,04% - 137 -0,04% - 137 -0,04% - 137 -0,04% 

Oceňovací rozdíl při přeměnách - 6 224 -2,18% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku 3 363 1,18% 3 363 0,95% 3 363 0,93% 3 363 0,97% 3 363 0,87% 

Zákonný rezervní fond 3 363 1,18% 3 363 0,95% 3 363 0,93% 3 363 0,97% 3 363 0,87% 

Výsledek hospodaření minulých let 156 408 54,74% 175 354 49,79% 173 904 48,28% 184 662 53,48% 188 330 48,62% 

Nerozdělený zisk minulých let 156 408 54,74% 175 354 49,79% 173 904 48,28% 184 662 53,48% 188 330 48,62% 

Výsledek hospodaření BÚO 8 689 0,00% 28 550 0,00% 22 758 0,00% 15 668 0,00% 22 433 0,00% 

Cizí zdroje 56 989 3,04% 88 872 8,11% 104 204 6,32% 85 491 4,54% 117 028 5,79% 

Rezervy 0 19,95% 0 25,23% 0 28,93% 0 24,76% 2 110 30,22% 

Ostatní rezervy 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 110 0,54% 

Dlouhodobé závazky 0 0,00% 905 0,00% 2 550 0,00% 3 264 0,00% 3 739 0,00% 

Odložený daňový závazek 0 0,00% 905 0,00% 2 550 0,00% 3 264 0,00% 3 739 0,54% 

Krátkodobé závazky 55 767 0,00% 87 967 0,26% 101 654 0,71% 67 947 0,95% 87 384 0,97% 

Závazky z obchodních vztahů 31 854 0,00% 56 002 0,00% 67 616 0,00% 34 685 0,00% 48 986 0,00% 

Závazky k zaměstnancům 13 745 0,00% 19 913 0,26% 22 571 0,71% 23 502 0,95% 26 571 0,97% 

Závazky ze sociálního a zdravotního pojištění 3 609 19,52% 5 065 24,98% 6 139 28,22% 6 279 19,68% 6 552 22,56% 

Stát - daňové závazky a dotace 939 11,15% 1 662 15,90% 4 043 18,77% 2 141 10,04% 4 401 12,65% 

Krátkodobé přijaté zálohy 794 4,81% 386 5,65% 909 6,27%  656 6,81% 8 6,86% 

Dohadné účty pasivní 4 626 1,26% 4 817 1,44% 63 1,70% 684 1,82% 191 1,69% 

Jiné závazky 200 0,33% 122 0,47% 313 1,12% 0 0,62% 675 1,14% 

Bankovní úvěry a výpomoci 1 222 0,28% 0 0,11% 0 0,25% 14 280 0,19% 23 795 0,00% 

Bankovní úvěry dlouhodobé  0 1,62% 0 1,37% 0 0,02% 11 165 0,20% 17 492 0,05% 

Krátkodobé bankovní úvěry 1 222 0,07% 0 0,03% 0 0,09% 3 115 0,00% 6 303 0,17% 

Časové rozlišení  952 0,43% 1 004 0,00% 878 0,00% 1 062 4,14% 1 096 6,14% 

Výdaje příštích období 952 0,00% 1 004 0,00% 875 0,00% 1 059 3,23% 1 093 4,52% 

Výnosy příštích období 0 0,43% 0 0,00% 3 0,00%  3 0,90% 3 1,63% 
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Příloha 7 Vertikální analýza výkazu zisku a ztráty 

Tab. P7.1 Vertikální analýza výnosů za období 2009 - 2013 

Položka 
2009 2010 2011 2012 2013 

v tis. Kč v % v tis. Kč v % v tis. Kč v % v tis. Kč v % v tis. Kč v % 

Celkové provozní výnosy 332 232 100 % 481 490 100 % 558452 100 % 490 728 100 % 481 685 100 % 

Tržby za prodej zboží 8 0,002% 3 0,001% 6 0,001% 7 0,001% 387 313 0,000% 

Výkony 317546 95,58% 469 341 97,48% 545 330 97,65% 477 601 97,32% 2 108 97,88% 

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 326 695 98,33% 462 800 96,12% 530 908 95,07% 461 811 94,11% 236 94,47% 

Změna stavu zásob vlastní činnosti - 19 000 -5,72% 2 113 0,44% 6 830 1,22% 8 890 1,81% 0 1,71% 

Aktivace 9 851 2,97% 4 428 0,92% 7 592 1,36% 6 900 1,41% 147 586 1,70% 

Tržby z prodeje dl. majetku a materiálu 1 386 0,42% 4 387 0,91% 5 604 1,00% 4 342 0,88% 52 323 0,15% 

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 89 0,03% 1 315 0,27% 849 0,15% 2 0,00% 37 246 0,04% 

Tržby z prodeje materiálu 1 297 0,39% 3 072 0,64% 4 755 0,85% 4 340 0,88% 25 171 0,11% 

Ostatní provozní výnosy 13 292 4,00% 7 759 1,61% 7 512 1,35% 8 778 1,79% 77 196 1,96% 

 

Tab. P7.2 Vertikální analýza nákladů za období 2009 - 2013 

Položka 
2009 2010 2011 2012 2013 

v tis. Kč v % v tis. Kč v % v tis. Kč v % v tis. Kč v % v tis. Kč v % 

Celkové provozní náklady 322 383 100 % 446 431 100 % 533 040 100 % 467 794 100 % 458 458 100 % 

Náklady vynaložené na prodané zboží 2 0,001% 1 0,000% 1 0,000% 2 0,000% 1 0,000% 

Výkonová spotřeba 163 061 50,58% 272 034 60,94% 343 327 64,41% 283 618 60,63% 259 570 56,62% 

Spotřeba materiálu a energie 111 164 34,48% 202 877 45,44% 259 061 48,60% 208 872 44,65% 191 815 41,84% 

Služby 51 897 16,10% 69 157 15,49% 84 266 15,81% 74 746 15,98% 67 755 14,78% 

Osobní náklady 126 096 39,11% 150 302 33,67% 162 490 30,48% 157 931 33,76% 161 742 35,28% 

Mzdové náklady 92 378 28,65% 108 947 24,40% 117 846 22,11% 113 388 24,24% 116 138 25,33% 

Odměny členům orgánů společnosti 468 0,15% 468 0,10% 457 0,09% 648 0,14% 648 0,14% 

Náklady na sociální a zdravotní pojištění 29 826 9,25% 36 482 8,17% 40 025 7,51% 39 290 8,40% 40 159 8,76% 

Sociální náklady 3 424 1,06% 4 405 0,99% 4 162 0,78% 4 605 0,98% 4 797 1,05% 

Daně a poplatky 441 0,14% 464 0,10%  197 0,04%  977 0,21% 992 0,22% 

Odpisy dl. nehmotné a hmotného majetku 18 164 5,63% 20 377 4,56% 19 253 3,61% 20 061 4,29% 23 335 5,09% 

Zůstatková cena prod. dl. majetku a materiálu 192 0,06% 1 010 0,23% 2 370 0,44% 189 0,04% 24 0,04% 

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 0 0,00% 456 0,10% 321 0,06% 0 0,00% 527 0,00% 

Prodaný materiál 192 0,06% 554 0,12% 2 049 0,38% 189 0,04% 271 0,04% 

Ostatní provozní náklady 6 958 2,16% 4 069 0,91% 6 672 1,25% 5 189 1,11% 4 946 1,08% 
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   Příloha 8 Schéma pyramidového rozkladu EVA 

       
      EVA      

   

                       
                        
       

      ROE-RE ∙ VK      
 

                       
                        
       

      ROE - RE      
 

                        
                           
   

EAT/EBIT 
   

  EBIT/A    A/VK  WACCU + Rfinstr    
 

                          
                                
 

EAT/EBT 
 

EBT/EBIT 
   

EBIT/V ∙ V/A  A/CZ ∙ CZ/VK  RF + RLA + Rpodnikatelské + Rfinstab 

                             
                              

1- DzP/EBT  DzP/V + Nákl.úroky/V + EAT/V 1/ A/V  CZ dl./VK + CZ kr./VK + Rezervy/VK    
   

                         
                          
      

1- N/V  SA/V + OA/V + Čas.rozl./V      
   

                        
                              
 

DzPběžná/V + DzPmim/V + Nfin/V + Nprov/V  Kr.pohl./V  Dl.pohl./V  Zásoby/V  Fin.majetek/V    
   

                         
                           
   

Nost.prov/V + Výk.spotř/V + Nprod.zbož/V + Nosobní/V + Odpisy/V        
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Příloha 9 Pyramidový rozklad ukazatele EVA funkcionální metodou 

Obr. P9.1 Pyramidový rozklad ukazatele EVA funkcionální metodou v letech 2009/2010 
             EVA      Ukazatel   

             -32 621 -3 705      T0 T1   

             28 915 0,11      rozdíl index   

             28 915,32      absolutní vliv   

                       
                        
             ROE-RE 

∙ 

VK       

             -0,14 -0,01 227 762 262 330       

             0,13 0,10 34 568 1,15       

             31 634,99 -2 719,66       

                       
                        
             ROE 

- 

RE       

             0,04 0,11 0,18 0,12       

             0,07 2,85 -0,06 0,68       

             17 320,57 14 314,42       

                         
                           
   EAT/EBIT 

∙ 

EBIT/A 

∙ 

A/VK 

 

WACCU 

+ 

Rfinstr     

   1,10 0,93 0,03 0,09 1,25 1,34 0,18 0,12 0,00 0,00     

   -0,16 0,85 0,06 3,13 0,09 1,07 -0,06 0,68 0,00 0,00     

   -2 989,88 19 070,89 1 239,55 14 112,72 201,71     

                          
                                
 EAT/EBT 

∙ 

EBT/EBIT    EBIT/V 

∙ 

V/A 

 

A/CZ 

∙ 

CZ/VK 

 

RF 

+ 

RLA 

+ 

Rpodnikatelské 

+ 

Rfinstab 

 1,20 0,94 0,91 0,99    0,02 0,06 1,18 1,37 5,01 3,96 0,25 0,34 0,05 0,04 0,05 0,04 0,09 0,04 0,00 0,00 

 -0,26 0,78 0,08 1,08    0,04 2,70 0,19 1,16 -1,05 0,79 0,09 1,35 -0,01 0,79 0,00 0,98 -0,05 0,47 0,00 0,00 

 -4 511,43 1 521,55    16 402,54 2 668,35 -4 346,02 5 585,57 2 352,44 267,62 11 492,66 0,00 

                             
                              
 DzP/EBT 

 

DzP/V 

+ 

Nákl.úroky/V 

+ 

EAT/V  A/V 

 

CZ dl./VK 

+ 

CZ kr./VK 

+ 

Rezervy/VK       

 -0,20 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,06  0,84 0,73 0,00 0,00 0,25 0,34 0,00 0,00       

1- 0,26 -0,29 0,01 -0,84 0,00 0,31 0,03 2,30 1/ -0,12 0,86 0,00 0,00 0,09 1,34 0,00 0,00       

 -4 511,43 3 261,12 -582,32 13 723,74  2 668,35 217,57 5 368,00 0,00       

                         
                          
       N/V 

 

SA/V 

+ 

OA/V 

+ 

Čas.rozl./V         

       0,97 0,94 0,34 0,27 0,50 0,46 0,01 0,00         

      1- -0,03 0,97 -0,07 0,79 -0,04 0,92 -0,01 0,20         

       13 723,74 1 635,37 915,96 117,03         

                        
                              
 DzPběžná/V 

+ 

DzPmim/V 

+ 

Nfinanční/V 

+ 

Nprovozní/V  Kr.pohl./V 

+ 

Dl.pohl./V 

+ 

Zásoby/V 

+ 

Fin.majetek/V       

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,02 0,95 0,92 

 

0,12 0,16 0,01 0,01 0,19 0,18 0,17 0,11       

 0,01 -0,84 0,00 0,00 -0,01 0,61 -0,03 0,97 0,04 1,35 -0,01 0,49 -0,01 0,93 -0,06 0,62       

 -3 261,12 0,00 4 109,42 12 875,74 -961,35 122,73 291,78 1 462,80       

                         
                           
   Nost.provozní/V 

+ 

Výk.spotř/V 

+ 

Nna prod.zboží/V 

+ 

Nosobní/V 

+ 

Odpisy/V           

   0,04 0,01 0,48 0,56 0,00 0,00 0,37 0,31 0,05 0,04           

   -0,04 0,17 0,08 1,17 0,00 0,35 -0,06 0,83 -0,01 0,78           

   15 200,60 -32 869,01 1,59 25 748,12 4 794,14           
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Příloha 9 Pyramidový rozklad ukazatele EVA funkcionální metodou 

Obr. P9.2 Pyramidový rozklad ukazatele EVA funkcionální metodou v letech 2010/2011 
             EVA      Ukazatel   

             -3 705 -14 484      T0 T1   

             -10 778 3,91      rozdíl index   

             -10 777,75      absolutní vliv   

                       
                        
             ROE-RE 

∙ 

VK       

             -0,01 -0,06 262330 255 088       

             -0,04 4,02 -7 242 0,97       

             -11 034,50 256,75       

                       
                        
             ROE 

- 

RE       

             0,11 0,09 0,12 0,15       

             -0,02 0,82 0,02 1,19       

             -5 074,87 -5 959,64       

                         
                           
   EAT/EBIT 

∙ 

EBIT/A 

∙ 

A/VK 

 

WACCU 

+ 

Rfinstr     

   0,93 0,82 0,09 0,08 1,34 1,41 0,12 0,15 0,00 0,00     

   -0,11 0,88 -0,01 0,89 0,07 1,05 0,02 1,19 0,00 0,00     

   -3 260,35 -3 104,96 1 290,45 -5 959,64 0,00     

                          
                                
 EAT/EBT 

∙ 

EBT/EBIT    EBIT/V 

∙ 

V/A 

 

A/CZ 

∙ 

CZ/VK 

 

RF 

+ 

RLA 

+ 

Rpodnikatelské 

+ 

Rfinstab 

 0,94 0,83 0,99 0,99    0,06 0,05 1,37 1,57 3,96 3,46 0,34 0,41 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,07 0,00 0,00 

 -0,11 0,88 0,00 1,00    -0,01 0,77 0,20 1,14 -0,51 0,87 0,07 1,21 0,00 0,95 0,00 1,01 0,02 1,60 0,00 0,00 

 -3 191,02 -69,34    -6 578,12 3 473,16 -3 523,37 4 813,82 517,42 -61,07 -6 415,98 0,00 

                             
                              
 DzP/EBT 

 

DzP/V 

+ 

Nákl.úroky/V 

+ 

EAT/V  A/V 

 

CZ dl./VK 

+ 

CZ kr./VK 

+ 

Rezervy/VK       

 0,06 0,17 0,00 0,01 0,00 0,00 0,06 0,04  0,73 0,64 0,00 0,01 0,34 0,40 0,00 0,00       

1- 0,11 2,92 0,00 2,25 0,00 0,98 0,02 0,68 1/ -0,09 0,87 0,01 2,90 0,06 1,19 0,00 0,00       

 -3 191,02 2 080,13 -6,30 -8 651,96  3 473 452,00 4 361,82 0,00       

                         
                          
       N/V 

 

SA/V 

+ 

OA/V 

+ 

Čas.rozl./V         

       0,94 0,96 0,27 0,25 0,46 0,37 0,00 0,01         

      1- 0,02 1,02 -0,02 0,94 -0,09 0,81 0,01 9,04         

       -8 651,96 627,96 3 245,24 -400,04         

                        
                              
 DzPběžná/V 

+ 

DzPmim/V 

+ 

Nfinanční/V 

+ 

Nprovozní/V  Kr.pohl./V 

+ 

Dl.pohl./V 

+ 

Zásoby/V 

+ 

Fin.majetek/V       

 0,00 0,01 0,00 0,00 0,02 0,01 0,92 0,94 

 

0,16 0,14 0,01 0,01 0,18 0,17 0,11 0,05       

 0,00 2,13 0,00 0,00 0,00 0,61 0,02 1,02 -0,02 0,86 0,00 1,46 -0,01 0,92 -0,05 0,52       

 -1 880,29 -199,84 2 073,84 -8 645,66 897,51 -90,15 531,72 1 906,16       

                         
                           
   Nost.provozní/V 

+ 

Výk.spotř/V 

+ 

Nna prod.zboží/V 

+ 

Nosobní/V 

+ 

Odpisy/V           

   0,01 0,01 0,56 0,61 0,00 0,00 0,31 0,29 0,04 0,03           

   0,01 1,83 0,04 1,08 0,00 0,85 -0,02 0,92 -0,01 0,81           

   -2 940,39 -20 311,48 0,14 10 876,10 3 729,97           
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Příloha 9 Pyramidový rozklad ukazatele EVA funkcionální metodou 

Obr. P9.3 Pyramidový rozklad ukazatele EVA funkcionální metodou v letech 2011/2012 
             EVA      Ukazatel   

             -14 484 -16 806      T0 T1   

             -2 322 1,16      rozdíl index   

             -2 322,31      absolutní vliv   

                       
                        
             ROE-RE 

∙ 

VK       

             -0,06 -0,06 255 088 258 756       

             -0,01 1,14 3 668 1,01       

             -2 099,06 -223,25       

                       
                        
             ROE 

- 

RE       

             0,09 0,06 0,15 0,13       

             -0,03 0,68 -0,02 0,86       

             -7 364,67 5 265,61       

                         
                           
   EAT/EBIT 

∙ 

EBIT/A 

∙ 

A/VK 

 

WACCU 

+ 

Rfinstr     

   0,82 0,84 0,08 0,05 1,41 1,33 0,15 0,12 0,00 0,00     

   0,02 1,02 -0,02 0,70 -0,08 0,95 -0,03 0,83 0,00 0,00     

   417,86 -6 701,09 -1 081,44 6 521,68 -1 256,07     

                          
                                
 EAT/EBT 

∙ 

EBT/EBIT    EBIT/V 

∙ 

V/A 

 

A/CZ 

∙ 

CZ/VK 

 

RF 

+ 

RLA 

+ 

Rpodnikatelské 

+ 

Rfinstab 

 0,83 0,86 0,99 0,97    0,05 0,04 1,57 1,43 3,46 4,04 0,41 0,33 0,04 0,02 0,04 0,04 0,07 0,05 0,00 0,00 

 0,03 1,04 -0,02 0,98    -0,01 0,77 -0,14 0,91 0,58 1,17 -0,08 0,81 -0,01 0,66 0,00 0,99 -0,01 0,81 0,00 0,00 

 739,45 -321,59    -4 911,89 -1 789,20 3 006,19 -4 087,63 3 083,06 150,01 3 288,60 0,00 

                             
                              
 DzP/EBT 

 

DzP/V 

+ 

Nákl.úroky/V 

+ 

EAT/V  A/V 

 

CZ dl./VK 

+ 

CZ kr./VK 

+ 

Rezervy/VK       

 0,17 0,14 0,01 0,00 0,00 0,00 0,04 0,03  0,64 0,70 0,01 0,06 0,40 0,27 0,00 0,00       

1- -0,03 0,81 0,00 0,61 0,00 1,76 -0,01 0,79 1/ 0,06 1,10 0,05 5,58 -0,12 0,69 0,00 0,00       

 739,45 -1 388,16 209,22 -3 732,95  -1 789,20 2 395,04 -6 482,67 0,00       

                         
                          
       N/V 

 

SA/V 

+ 

OA/V 

+ 

Čas.rozl./V         

       0,96 0,97 0,25 0,30 0,37 0,39 0,01 0,00         

      1- 0,01 1,01 0,05 1,19 0,02 1,06 -0,01 0,33         

       -3 732,95 -1 360,01 -655,89 226,70         

                        
                              
 DzPběžná/V 

+ 

DzPmim/V 

+ 

Nfinanční/V 

+ 

Nprovozní/V  Kr.pohl./V 

+ 

Dl.pohl./V 

+ 

Zásoby/V 

+ 

Fin.majetek/V       

 0,01 0,00 0,00 0,00 0,01 0,02 0,94 0,95 

 

0,14 0,15 0,01 0,00 0,17 0,19 0,05 0,05       

 0,00 0,65 0,00 0,00 0,01 1,59 0,01 1,01 0,01 1,07 -0,01 0,09 0,02 1,13 0,00 0,94       

 1 197,12 191,014 -2 854,83 -2 266,28 -297,40 197,44 -645,48 89,54       

                         
                           
   Nost.provozní/V 

+ 

Výk.spotř/V 

+ 

Nna prod.zboží/V 

+ 

Nosobní/V 

+ 

Odpisy/V           

   0,01 0,01 0,61 0,57 0,00 0,00 0,29 0,32 0,03 0,04           

   0,00 0,89 -0,03 0,95 0,00 2,29 0,03 1,11 0,01 1,19           

   688,20 14 274,83 -1,00 -14 330,77 -2 897,54           



 

9/4 

 

Příloha 9 Pyramidový rozklad ukazatele EVA funkcionální metodou 

Obr. P9.4 Pyramidový rozklad ukazatele EVA funkcionální metodou v letech 2012/2013 
             EVA      Ukazatel   

             -16 806 -5 900      T0 T1   

             10 906 0,35      rozdíl index   

             10 906,41      absolutní vliv   

                       
                        
             ROE-RE 

∙ 

VK       

             -0,06 -0,02 258 756 269 189       

             0,04 0,34 10 433 1,04       

             11 359,54 -453,13       

                       
                        
             ROE 

- 

RE       

             0,06 0,08 0,13 0,11       

             0,02 1,38 -0,02 0,84       

             6 014,41 5 345,12       

                         
                           
   EAT/EBIT 

∙ 

EBIT/A 

∙ 

A/VK 

 

WACCU 

+ 

Rfinstr     

   0,84 0,81 0,05 0,07 1,33 1,44 0,12 0,10 0,00 0,01     

   -0,03 0,96 0,02 1,33 0,10 1,08 -0,02 0,82 0,00 1,39     

   -732,46 5 322,11 1 424,77 5 845,53 -500,40     

                          
                                
 EAT/EBT 

∙ 

EBT/EBIT    EBIT/V 

∙ 

V/A 

 

A/CZ 

∙ 

CZ/VK 

 

RF 

+ 

RLA 

+ 

Rpodnikatelské 

+ 

Rfinstab 

 0,86 0,83 0,97 0,98    0,04 0,06 1,43 1,27 4,04 3,31 0,33 0,43 0,02 0,02 0,04 0,04 0,05 0,03 0,00 0,00 

 -0,04 0,96 0,01 1,01    0,02 1,50 -0,16 0,89 -0,73 0,82 0,10 1,32 0,00 0,98 0,00 0,99 -0,02 0,61 0,00 0,00 

 -852,47 120,01    7 629,01 -2 306,90 -3 811,98 5 236,75 131,99 170,12 5 543,42 0,00 

                             
                              
 DzP/EBT 

 

DzP/V 

+ 

Nákl.úroky/V 

+ 

EAT/V  A/V 

 

CZ dl./VK 

+ 

CZ kr./VK 

+ 

Rezervy/VK       

 0,14 0,17 0,00 0,01 0,00 0,00 0,03 0,05  0,70 0,79 0,06 0,08 0,27 0,35 0,00 0,01       

1- 0,04 1,28 0,00 1,93 0,00 1,18 0,01 1,44 1/ 0,09 1,13 0,02 1,41 0,07 1,27 0,01 0,00       

 -852,47 1 876,73 81,15 5 671,13  -2 306,90 1 159,62 3 683,77 393,36       

                         
                          
       N/V 

 

SA/V 

+ 

OA/V 

+ 

Čas.rozl./V         

       0,97 0,95 0,30 0,31 0,39 0,48 0,00 0,00         

      1- -0,01 0,99 0,00 1,01 0,08 1,21 0,00 1,20         

       5 671,13 -114,74 -2 171,69 -20,47         

                        
                              
 DzPběžná/V 

+ 

DzPmim/V 

+ 

Nfinanční/V 

+ 

Nprovozní/V  Kr.pohl./V 

+ 

Dl.pohl./V 

+ 

Zásoby/V 

+ 

Fin.majetek/V       

 0,00 0,01 0,00 0,00 0,01 0,01 0,95 0,93 

 

0,15 0,16 0,00 0,00 0,19 0,23 0,05 0,09       

 0,00 1,93 0,00 0,00 0,01 0,72 -0,01 0,99 0,01 1,04 0,00 1,60 0,04 1,23 0,03 1,66       

 -1 876,73 0,00 1 992,51 5 555,35 -159,66 -10,34 -1 114,98 -886,71       

                         
                           
   Nost.provozní/V 

+ 

Výk.spotř/V 

+ 

Nna prod.zboží/V 

+ 

Nosobní/V 

+ 

Odpisy/V           

   0,01 0,03 0,57 0,53 0,00 0,00 0,32 0,33 0,04 0,05           

   0,02 2,25 -0,05 0,92 0,00 0,50 0,01 1,03 0,01 1,17           

   -6 341,30 18 585,02 0,82 -3 886,68 -2 802,51           
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Příloha 10 Pyramidový rozklad ukazatele EVA integrální metodou 

Obr. P10.1 Pyramidový rozklad ukazatele EVA integrální metodou v letech 2009/2010 
             EVA      Ukazatel   

             -32 621 -3 705      T0 T1   

             28 915 0,11      rozdíl index   

             28 915,32      absolutní vliv   

                       
                        
             ROE-RE 

∙ 

VK       

             -0,14 -0,01 227 762 262 330       

             0,13 0,10 34 568 1,15       

             34 769,89 -5 854,56       

                       
                        
             ROE 

- 

RE       

             0,04 0,11 0,18 0,12       

             0,07 2,85 -0,06 0,68       

             19 036,96 15 732,92       

                         
                           
   EAT/EBIT 

∙ 

EBIT/A 

∙ 

A/VK 

 

WACCU 

+ 

Rfinstr     

   1,10 0,93 0,03 0,09 1,25 1,34 0,18 0,12 0,00 0,00     

   -0,16 0,85 0,06 3,13 0,09 1,07 -0,06 0,68 0,00 0,00     

   -1 379,28 19734,02 652,23 15 511,23 221,70     

                          
                                
 EAT/EBT 

∙ 

EBT/EBIT    EBIT/V 

∙ 

V/A 

 

A/CZ 

∙ 

CZ/VK 

 

RF 

+ 

RLA 

+ 

Rpodnikatelské 

+ 

Rfinstab 

 1,20 0,94 0,91 0,99    0,02 0,06 1,18 1,37 5,01 3,96 0,25 0,34 0,05 0,04 0,05 0,04 0,09 0,04 0,00 0,00 

 -0,26 0,78 0,08 1,08    0,04 2,70 0,19 1,16 -1,05 0,79 0,09 1,35 -0,01 0,79 0,00 0,98 -0,05 0,47 0,00 0,00 

 -2 275,94 896,66    189 047,17 1 716,85 -945,73 1 597,96 2 585,56 294,14 12 631,53 0,00 

                             
                              
 DzP/EBT 

 

DzP/V 

+ 

Nákl.úroky/V 

+ 

EAT/V  A/V 

 

CZ dl./VK 

+ 

CZ kr./VK 

+ 

Rezervy/VK       

 -0,20 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,06  0,84 0,73 0,00 0,00 0,25 0,34 0,00 0,00       

1- 0,26 -0,29 0,01 -0,84 0,00 0,31 0,03 2,30 1/ -0,12 0,86 0,00 0,00 0,09 1,34 0,00 0,00       

 -2 275,94 3 588,10 -640,70 15 099,77  2 668,35 62,24 1 535,71 0,00       

                         
                          
       N/V 

 

SA/V 

+ 

OA/V 

+ 

Čas.rozl./V         

       0,97 0,94 0,34 0,27 0,50 0,46 0,01 0,00         

      1- -0,03 0,97 -0,07 0,79 -0,04 0,92 -0,01 0,20         

       15 099,77 1 052,22 589,34 75,30         

                        
                              
 DzPběžná/V 

+ 

DzPmim/V 

+ 

Nfinanční/V 

+ 

Nprovozní/V  Kr.pohl./V 

+ 

Dl.pohl./V 

+ 

Zásoby/V 

+ 

Fin.majetek/V       

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,02 0,95 0,92 

 

0,12 0,16 0,01 0,01 0,19 0,18 0,17 0,11       

 0,01 -0,84 0,00 0,00 -0,01 0,61 -0,03 0,97 0,04 1,35 -0,01 0,49 -0,01 0,93 -0,06 0,62       

 -3 588,10 0,00 4 521,45 14 166,41 -618,55 78,97 187,74 941,18       

                         
                           
   Nost.provozní/V 

+ 

Výk.spotř/V 

+ 

Nna prod.zboží/V 

+ 

Nosobní/V 

+ 

Odpisy/V           

   0,04 0,01 0,48 0,56 0,00 0,00 0,37 0,31 0,05 0,04           

   -0,04 0,17 0,08 1,17 0,00 0,35 -0,06 0,83 -0,01 0,78           

   16 724,71 -36 164,67 1,75 28 328,79 5 274,83           
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Příloha 10 Pyramidový rozklad ukazatele EVA integrální metodou 

Obr. P10.2 Pyramidový rozklad ukazatele EVA integrální metodou v letech 2010/2011 
             EVA      Ukazatel   

             -3 705 -14 484      T0 T1   

             -10 778 3,91      rozdíl index   

             -10 777,75      absolutní vliv   

                       
                        
             ROE-RE 

∙ 

VK       

             -0,01 -0,06 262330 255 088       

             -0,04 4,02 -7 242 0,97       

             -10 877,21 99,46       

                       
                        
             ROE 

- 

RE       

             0,11 0,09 0,12 0,15       

             -0,02 0,82 0,02 1,19       

             -5 002,52 -5 874,68       

                         
                           
   EAT/EBIT 

∙ 

EBIT/A 

∙ 

A/VK 

 

WACCU 

+ 

Rfinstr     

   0,93 0,82 0,09 0,08 1,34 1,41 0,12 0,15 0,00 0,00     

   -0,11 0,88 -0,01 0,89 0,07 1,05 0,02 1,19 0,00 0,00     

   -3 282,55 -3 135,13 1 415,15 -5 874,68 0,00     

                          
                                
 EAT/EBT 

∙ 

EBT/EBIT    EBIT/V 

∙ 

V/A 

 

A/CZ 

∙ 

CZ/VK 

 

RF 

+ 

RLA 

+ 

Rpodnikatelské 

+ 

Rfinstab 

 0,94 0,83 0,99 0,99    0,06 0,05 1,37 1,57 3,96 3,46 0,34 0,41 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,07 0,00 0,00 

 -0,11 0,88 0,00 1,00    -0,01 0,77 0,20 1,14 -0,51 0,87 0,07 1,21 0,00 0,95 0,00 1,01 0,02 1,60 0,00 0,00 

 -3 208,59 -73,97    -8 665,91 5 530,78 -2 320,88 3 736,03 510,04 -60,20 -6 324,53 0,00 

                             
                              
 DzP/EBT 

 

DzP/V 

+ 

Nákl.úroky/V 

+ 

EAT/V  A/V 

 

CZ dl./VK 

+ 

CZ kr./VK 

+ 

Rezervy/VK       

 0,06 0,17 0,00 0,01 0,00 0,00 0,06 0,04  0,73 0,64 0,00 0,01 0,34 0,40 0,00 0,00       

1- 0,11 2,92 0,00 2,25 0,00 0,98 0,02 0,68 1/ -0,09 0,87 0,01 2,90 0,06 1,19 0,00 0,00       

 -3 208,59 2 740,33 -8,30 -11 397,95  5 530,78 350,80 3 382,23 0,00       

                         
                          
       N/V 

 

SA/V 

+ 

OA/V 

+ 

Čas.rozl./V         

       0,94 0,96 0,27 0,25 0,46 0,37 0,00 0,01         

      1- 0,02 1,02 -0,02 0,94 -0,09 0,81 0,01 9,04         

       -11 397,95 999,98 5 167,84 -637,04         

                        
                              
 DzPběžná/V 

+ 

DzPmim/V 

+ 

Nfinanční/V 

+ 

Nprovozní/V  Kr.pohl./V 

+ 

Dl.pohl./V 

+ 

Zásoby/V 

+ 

Fin.majetek/V       

 0,00 0,01 0,00 0,00 0,02 0,01 0,92 0,94 

 

0,16 0,14 0,01 0,01 0,18 0,17 0,11 0,05       

 0,00 2,13 0,00 0,00 0,00 0,61 0,02 1,02 -0,02 0,86 0,00 1,46 -0,01 0,92 -0,05 0,52       

 -2 477,06 -263,27 2 732,04 -11 389,66 1 429,22 -143,55 846,73 3 035,44       

                         
                           
   Nost.provozní/V 

+ 

Výk.spotř/V 

+ 

Nna prod.zboží/V 

+ 

Nosobní/V 

+ 

Odpisy/V           

   0,01 0,01 0,56 0,61 0,00 0,00 0,31 0,29 0,04 0,03           

   0,01 1,83 0,04 1,08 0,00 0,85 -0,02 0,92 -0,01 0,81           

   -3 873,63 -26 758,01 0,18 14 328,00 4 913,80           
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Příloha 10 Pyramidový rozklad ukazatele EVA integrální metodou 

Obr. P10.3 Pyramidový rozklad ukazatele EVA integrální metodou v letech 2011/2012 
             EVA      Ukazatel   

             -14 484 -16 806      T0 T1   

             -2 322 1,16      rozdíl index   

             -2 322,31      absolutní vliv   

                       
                        
             ROE-RE 

∙ 

VK       

             -0,06 -0,06 255 088 258 756       

             -0,01 1,14 3 668 1,01       

             -2 111,32 -210,99       

                       
                        
             ROE 

- 

RE       

             0,09 0,06 0,15 0,13       

             -0,03 0,68 -0,02 0,86       

             -7 407,69 5 296,37       

                         
                           
   EAT/EBIT 

∙ 

EBIT/A 

∙ 

A/VK 

 

WACCU 

+ 

Rfinstr     

   0,82 0,84 0,08 0,05 1,41 1,33 0,15 0,12 0,00 0,00     

   0,02 1,02 -0,02 0,70 -0,08 0,95 -0,03 0,83 0,00 0,00     

   493,09 -6 670,33 -1 230,45 6 559,77 -1 263,40     

                          
                                
 EAT/EBT 

∙ 

EBT/EBIT    EBIT/V 

∙ 

V/A 

 

A/CZ 

∙ 

CZ/VK 

 

RF 

+ 

RLA 

+ 

Rpodnikatelské 

+ 

Rfinstab 

 0,83 0,86 0,99 0,97    0,05 0,04 1,57 1,43 3,46 4,04 0,41 0,33 0,04 0,02 0,04 0,04 0,07 0,05 0,00 0,00 

 0,03 1,04 -0,02 0,98    -0,01 0,77 -0,14 0,91 0,58 1,17 -0,08 0,81 -0,01 0,66 0,00 0,99 -0,01 0,81 0,00 0,00 

 854,58 -73,97    -4 789,34 -1 880,99 9 173,28 -10 403,72 3 101,07 150,89 3 307,81 0,00 

                             
                              
 DzP/EBT 

 

DzP/V 

+ 

Nákl.úroky/V 

+ 

EAT/V  A/V 

 

CZ dl./VK 

+ 

CZ kr./VK 

+ 

Rezervy/VK       

 0,17 0,14 0,01 0,00 0,00 0,00 0,04 0,03  0,64 0,70 0,01 0,06 0,40 0,27 0,00 0,00       

1- -0,03 0,81 0,00 0,61 0,00 1,76 -0,01 0,79 1/ 0,06 1,10 0,05 5,58 -0,12 0,69 0,00 0,00       

 854,58 -1 353,53 204,00 -3 639,82  -1 880,99 6 095,79 -16 499,51 0,00       

                         
                          
       N/V 

 

SA/V 

+ 

OA/V 

+ 

Čas.rozl./V         

       0,96 0,97 0,25 0,30 0,37 0,39 0,01 0,00         

      1- 0,01 1,01 0,05 1,19 0,02 1,06 -0,01 0,33         

       -3 639,82 -1 429,79 -689,54 238,33         

                        
                              
 DzPběžná/V 

+ 

DzPmim/V 

+ 

Nfinanční/V 

+ 

Nprovozní/V  Kr.pohl./V 

+ 

Dl.pohl./V 

+ 

Zásoby/V 

+ 

Fin.majetek/V       

 0,01 0,00 0,00 0,00 0,01 0,02 0,94 0,95 

 

0,14 0,15 0,01 0,00 0,17 0,19 0,05 0,05       

 0,00 0,65 0,00 0,00 0,01 1,59 0,01 1,01 0,01 1,07 -0,01 0,09 0,02 1,13 0,00 0,94       

 1 167,26 186,27 -2 783,60 -2 209,74 -312,66 207,57 -678,59 94,17       

                         
                           
   Nost.provozní/V 

+ 

Výk.spotř/V 

+ 

Nna prod.zboží/V 

+ 

Nosobní/V 

+ 

Odpisy/V           

   0,01 0,01 0,61 0,57 0,00 0,00 0,29 0,32 0,03 0,04           

   0,00 0,89 -0,03 0,95 0,00 2,29 0,03 1,11 0,01 1,19           

   671,03 13 918,67 -0,98 -13 973,22 -2 825,24           
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Příloha 10 Pyramidový rozklad ukazatele EVA integrální metodou 

Obr. P10.4 Pyramidový rozklad ukazatele EVA integrální metodou v letech 2012/2013 
             EVA      Ukazatel   

             -16 806 -5 900      T0 T1   

             10 906 0,35      rozdíl index   

             10 906,41      absolutní vliv   

                       
                        
             ROE-RE 

∙ 

VK       

             -0,06 -0,02 258 756 269 189       

             0,04 0,34 10 433 1,04       

             11 613,11 -706,70       

                       
                        
             ROE 

- 

RE       

             0,06 0,08 0,13 0,11       

             0,02 1,38 -0,02 0,84       

             6 148,67 5 464,44       

                         
                           
   EAT/EBIT 

∙ 

EBIT/A 

∙ 

A/VK 

 

WACCU 

+ 

Rfinstr     

   0,84 0,81 0,05 0,07 1,33 1,44 0,12 0,10 0,00 0,01     

   -0,03 0,96 0,02 1,33 0,10 1,08 -0,02 0,82 0,00 1,39     

   -633,95 5 473,08 1 309,55 5 976,01 -511,57     

                          
                                
 EAT/EBT 

∙ 

EBT/EBIT    EBIT/V 

∙ 

V/A 

 

A/CZ 

∙ 

CZ/VK 

 

RF 

+ 

RLA 

+ 

Rpodnikatelské 

+ 

Rfinstab 

 0,86 0,83 0,97 0,98    0,04 0,06 1,43 1,27 4,04 3,31 0,33 0,43 0,02 0,02 0,04 0,04 0,05 0,03 0,00 0,00 

 -0,04 0,96 0,01 1,01    0,02 1,50 -0,16 0,89 -0,73 0,82 0,10 1,32 0,00 0,98 0,00 0,99 -0,02 0,61 0,00 0,00 

 -740,94 106,98    7 094,16 -1 621,08 -1 749,27 3 058,82 134,93 173,92 5 667,17 0,00 

                             
                              
 DzP/EBT 

 

DzP/V 

+ 

Nákl.úroky/V 

+ 

EAT/V  A/V 

 

CZ dl./VK 

+ 

CZ kr./VK 

+ 

Rezervy/VK       

 0,14 0,17 0,00 0,01 0,00 0,00 0,03 0,05  0,70 0,79 0,06 0,08 0,27 0,35 0,00 0,01       

1- 0,04 1,28 0,00 1,93 0,00 1,18 0,01 1,44 1/ 0,09 1,13 0,02 1,41 0,07 1,27 0,01 0,00       

 -740,94 1 745,16 75,46 5 273,54  -1 621,08 677,34 2 151,71 229,77       

                         
                          
       N/V 

 

SA/V 

+ 

OA/V 

+ 

Čas.rozl./V         

       0,97 0,95 0,30 0,31 0,39 0,48 0,00 0,00         

      1- -0,01 0,99 0,00 1,01 0,08 1,21 0,00 1,20         

       5 273,54 -80,63 -1 526,06 -14,39         

                        
                              
 DzPběžná/V 

+ 

DzPmim/V 

+ 

Nfinanční/V 

+ 

Nprovozní/V  Kr.pohl./V 

+ 

Dl.pohl./V 

+ 

Zásoby/V 

+ 

Fin.majetek/V       

 0,00 0,01 0,00 0,00 0,01 0,01 0,95 0,93 

 

0,15 0,16 0,00 0,00 0,19 0,23 0,05 0,09       

 0,00 1,93 0,00 0,00 0,01 0,72 -0,01 0,99 0,01 1,04 0,00 1,60 0,04 1,23 0,03 1,66       

 -1 745,16 0,00 1 852,82 5 165,88 -112,20 -7,26 -783,51 -623,10       

                         
                           
   Nost.provozní/V 

+ 

Výk.spotř/V 

+ 

Nna prod.zboží/V 

+ 

Nosobní/V 

+ 

Odpisy/V           

   0,01 0,03 0,57 0,53 0,00 0,00 0,32 0,33 0,04 0,05           

   0,02 2,25 -0,05 0,92 0,00 0,50 0,01 1,03 0,01 1,17           

   -5 896,72 17 282,06 0,76 -3 614,19 -2 606,04           
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   Příloha 11 Hodnoty dílčích ukazatelů rozkladu ukazatele EVA 

  Tab. P11.1 Hodnoty dílčích ukazatelů rozkladu ukazatele EVA 

Položka 
Rok 

2009 2010 2011 2012 2013 

EVA (v tis.  Kč) -32 621,18 -3 705,86 -14 483,61 -16 805,92 -5 899,51 

VK (v tis.  Kč) 227 762 262 330 255 088 258 756 269 189 

(ROE-RE) -0,1432 -0,0141 -0,0568 -0,0649 -0,0219 

ROE 0,0381 0,1088 0,0892 0,0606 0,0833 

RE 0,1814 0,1230 0,1460 0,1255 0,1053 

EAT/EBIT 1,0957 0,9328 0,8210 0,8391 0,8073 

EBIT/A 0,0278 0,0869 0,0770 0,0541 0,0717 

A/VK 1,2544 1,3426 1,4119 1,3345 1,4388 

WACCU 0,1806 0,1230 0,1460 0,1206 0,0985 

EAT/EBT 1,2008 0,9423 0,8317 0,8643 0,8264 

EBT/EBIT 0,9125 0,9899 0,9872 0,9708 0,9770 

EBIT/V 0,0234 0,0632 0,0489 0,0378 0,0565 

V/A 1,1838 1,3748 1,5731 1,4322 1,2697 

CZ/VK 0,2502 0,3388 0,4085 0,3304 0,4347 

A/CZ 5,0133 3,9631 3,4564 4,0391 3,3096 

RF 0,0467 0,0371 0,0351 0,0231 0,0226 

RLA 0,0457 0,0446 0,0448 0,0442 0,0436 

Rpodnikatelské 0,0882 0,0413 0,0661 0,0533 0,0323 

Rfinstab 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Rfinstr 0,0008 0,0000 0,0000 0,0049 0,0068 

DzP/EBT -0,2008 0,0577 0,1683 0,1357 0,1736 

Nákladové úroky/V 0,0021 0,0006 0,0006 0,0011 0,0013 

DzP/V -0,0043 0,0036 0,0081 0,0050 0,0096 

EAT/V 0,0257 0,0590 0,0402 0,0317 0,0456 

CZ dl./VK 0,0000 0,0034 0,0100 0,0558 0,0789 

CZ kr./VK 0,2502 0,3353 0,3985 0,2746 0,3480 

Rezervy/VK 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0078 

A/V 0,8448 0,7274 0,6357 0,6982 0,7876 

N/V 0,9743 0,9410 0,9598 0,9683 0,9544 

SA/V 0,3419 0,2699 0,2533 0,3009 0,3054 

OA/V 0,4964 0,4562 0,3705 0,3934 0,4775 

Čas. rozlišení/V 0,0065 0,0013 0,0119 0,0039 0,0047 

DzPběžná činnost/V -0,0043 0,0036 0,0077 0,0050 0,0096 

DzPmimořádná činnost/V 0,0000 0,0000 0,0004 0,0000 0,0000 

Nprovozní/V 0,9532 0,9220 0,9408 0,9459 0,9323 

Nfinanční/V 0,0254 0,0154 0,0109 0,0174 0,0125 

Nna prod. zboží/V 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Výkonnová spotřeba/V 0,4821 0,5618 0,6059 0,5735 0,5278 

Nosobní/V 0,3728 0,3104 0,2868 0,3194 0,3289 

Odpisy/V 0,0537 0,0421 0,0340 0,0406 0,0475 

Nostatní provozní/V 0,0445 0,0077 0,0141 0,0125 0,0281 

Kr. pohledávky/V 0,1218 0,1641 0,1404 0,1508 0,1570 

Dl. pohledávky/V 0,0106 0,0052 0,0076 0,0007 0,0011 

Zásoby/V 0,1945 0,1817 0,1676 0,1902 0,2334 

Fin. majetek/v 0,1695 0,1052 0,0549 0,0517 0,0861 
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Příloha 12 Analýza citlivosti vlivů funkcionální metodou za období 2012/2013 

 Tab. P12.1 Změna faktorů o parametr α za období 2012/2013 

Faktor 
Δ faktorů o parametr α 

-7,50% -5,50% -2,50% 0,00% 2,50% 5,50% 7,50% 

VK -419,15 -430,47 -441,80 -453,13 -464,46 -475,79 -487,11 

RE 4 944,24 5 077,87 5 211,49 5 345,12 5 478,75 5 612,38 5 746,01 

EAT/V 5 245,80 5 387,58 5 529,35 5 671,13 5 812,91 5 954,69 6 096,47 

V/A -2 133,89 -2 191,56 -2 249,23 -2 306,90 -2 364,58 -2 422,25 -2 479,92 

DzP/V 1 735,98 1 782,89 1 829,81 1 876,73 1 923,65 1 970,57 2 017,49 

 

Tab. P12.2 Změna ukazatele EVA při změně faktorů o parametr α za období 2012/2013 

Faktor 
Δ EVA při Δ faktorů o parametr α 

-7,50% -5,50% -2,50% 0,00% 2,50% 5,50% 7,50% 

VK 
EVA abs. 10 940,39 10 929,06 10 917,74 10 906,41 10 895,08 10 883,75 10 872,42 

EVA rel. 0,31% 0,21% 0,10% 0,00% -0,10% -0,21% -0,31% 

RE 

EVA abs. 10 505,52 10 639,15 10 772,78 10 906,41 11 040,04 11 173,66 11 307,29 

EVA rel. -3,68% -2,45% -1,23% 0,00% 1,23% 2,45% 3,68% 

EAT/V 
EVA abs. 10 481,07 10 622,85 10 764,63 10 906,41 11 048,19 11 189,96 11 331,74 

EVA rel. -3,90% -2,60% -1,30% 0,00% 1,30% 2,60% 3,90% 

V/A 
EVA abs. 11 079,43 11 021,75 10 964,08 10 906,41 10 848,73 10 791,06 10 733,39 

EVA rel. 1,59% 1,06% 0,53% 0,00% -0,53% -1,06% -1,59% 

DzP/V 
EVA abs. 10 765,65 10 812,57 10 859,49 10 906,41 10 953,33 11 000,24 11 047,16 

EVA rel. -1,29% -0,86% -0,43% 0,00% 0,43% 0,86% 1,29% 
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Příloha 13 Analýza citlivosti vlivů integrální metodou za období 2012/2013 

 Tab. P13.1 Změna faktorů o parametr α za období 2012/2013 

Faktor 
Δ faktorů o parametr α 

-7,50% -5,50% -2,50% 0,00% 2,50% 5,50% 7,50% 

VK -653,70 -671,37 -689,04 -706,70 -724,37 -742,04 -759,71 

RE 5 054,61 5 191,22 5 327,83 5 464,44 5 601,05 5 737,66 5 874,27 

EAT/V 4 878,03 5 009,86 5 141,70 5 273,54 5 405,38 5 537,22 5 669,06 

V/A -1 499,49 -1 540,02 -1 580,55 -1 621,08 -1 661,60 -1 702,13 -1 742,66 

DzP/V 1614,27 1 657,90 1 701,53 1 745,16 1 788,79 1 832,41 1 876,04 

 

Tab. P13.2 Změna ukazatele EVA při změně faktorů o parametr α za období 2012/2013 

Faktor 
Δ EVA při Δ faktorů o parametr α 

-7,50% -5,50% -2,50% 0,00% 2,50% 5,50% 7,50% 

VK 
EVA abs. 10 959,41 10 941,74 10 924,08 10 906,41 10 888,74 10 871,07 10 853,40 

EVA rel. 0,49% 0,32% 0,16% 0,00% -0,16% -0,32% -0,49% 

RE 

EVA abs. 10 496,57 10 633,19 10 769,80 10 906,41 11 043,02 11 179,63 11 316,24 

EVA rel. -3,76% -2,51% -1,25% 0,00% 1,25% 2,51% 3,76% 

EAT/V 
EVA abs. 10 510,89 10 642,73 10 774,57 10 906,41 11 038,25 11 170,08 11 301,92 

EVA rel. -3,63% -2,42% -1,21% 0,00% 1,21% 2,42% 3,63% 

V/A 
EVA abs. 11 027,99 10 987,46 10 946,93 10 906,41 10 865,88 10 825,35 10 784,83 

EVA rel. 1,11%  0,74% 0,37% 0,00% -0,37% -0,74% -1,11% 

DzP/V 
EVA abs. 10 775,52 10 819,15 10 862,78 10 906,41 10 950,04 10 993,67 11 037,29 

EVA rel. -1,20% -0,80% -0,40% 0,00% 0,40% 0,80% 1,20% 

 


